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Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev Protokola 4 k o opredelitvi pojma
“izdelki s poreklom “ ter načinih upravnega
sodelovanja k Evropskemu sporazumu med EU
in Slovenijo

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

UREDBO
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola 4 k o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom “ ter načinih upravnega sodelovanja
k Evropskemu sporazumu med EU in Slovenijo
1. člen
Protokol 4 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” ter
načinih upravnega sodelovanja se spremeni in dopolni kot
sledi:
1) Točka i) 1. člena se nadomesti kot sledi:
“i) ‘dodana vrednost’ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale v Skupnosti ali
v Sloveniji;“;
2) 7. člen se nadomesti kot sledi:
“7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se naslednji
postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi
izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali
je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje ter
glaziranje žit in riža;

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje,razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Skupnosti ali v Sloveniji. “;
3) zadnji stavek šestega odstavka 15. člena se nadomesti kot sledi:
“Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2001.“;
4) Doda se naslednji člen:
“20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo stroškovne ali materialne težave, lahko
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega
knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimikoli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
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4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi
splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je
bil izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadarkoli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem protokolu. “;
5) v prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za
besedo “izvoznika“ doda naslednje:
‘v nadaljevanju, ‘pooblaščenega izvoznika’, “;
6) 30. člen se nadomesti kot sledi:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od zadevnih
držav določi zneske v nacionalni valuti držav, omenjenih v 3.
in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
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2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru. Zneski se sporočijo Evropski komisiji do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto. Evropska
komisija o ustreznih zneskih obvesti vse zadevne države.
4. Država lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki
ga dobi pri v evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto.
Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu,
ne sme razlikovati za več kot 5%. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je v času letne uskladitve iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli zaokrožitvijo
večji za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti se
lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil
zmanjšanje te protivrednosti.
5. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Slovenije pregleda v evrih izražene zneske. Pridružitveni odbor pri
tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov, izraženih v evrih.“;

7) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi:
Besedilo za tarifno oznako HS 5309 do 5311 se nadomesti kot sledi:
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2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-07/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5142.

Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi Zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

Na podlagi prvega odstavka 13. člena uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj,22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 121/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi Zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o
novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije
Za namene tega odloka:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
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f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v Skupnosti ali v Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali
se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Skupnosti ali v Sloveniji;
h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;
i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu tega odloka, ali, če carinska vrednost ni znana ali se
ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale v
Skupnosti ali v Sloveniji;
j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tem odloku navaja kot “Harmonizirani sistem“ ali “HS“;
k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;
m) “ozemlje“ vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika
trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj,22. 5.
2000) (v nadaljevanju: sporazuma) se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu 5.
člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu 6. člena tega odloka;
c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega
prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale,
ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Sloveniji v smislu 6. člena tega odloka.
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3. člen
Kumulacija v Evropski skupnosti
1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom(1)) ali Turčije(2), v skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Skupnostjo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali
predelava, opravljena v Skupnosti presega tisto, omenjeno v
7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri
proizvodnji v Skupnosti.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila
v tem odloku.
5. Skupnost priskrbi Sloveniji preko Komisije Evropskih Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C)
datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so
izpolnile ustrezne zahteve,uporabijo kumulacijo, predvideno
v tem členu.
4. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena
tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije,
če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom
iz Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije,
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Turčije (2), v skladu z določbami Protokola o
pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med
Slovenijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava
ali predelava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno
v 7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri
proizvodnji v Sloveniji.
1
Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2
Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V k temu odloku.
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3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila
v tem odloku.
5. Slovenija priskrbi Skupnosti preko Komisije Evropskih Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C)
datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so
izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Skupnosti ali v
Sloveniji:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda Skupnosti ali Slovenije;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega odstavka;
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j) tega odstavka.
2. Izraza “njihova plovila“ in “njihove predelovalne ladje“ v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka tega člena se
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirana ali se vodijo v državi članici Evropske skupnosti ali v Sloveniji;
b) ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti ali Slovenije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav
članic Evropske skupnosti ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji,
predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter
večina članov takih odborov državljani držav članic Evropske
skupnosti ali Slovenije in, še dodatno, če v primeru osebnih
ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani držav članic
Evropske skupnosti ali Slovenije; in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije.
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6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da kateri koli od odstotkov,ki je naveden v seznamu
kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki
jih določa 7. člen tega odloka.

8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se naslednji
postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi
izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali
je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje ter
glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v Skupnosti ali v Sloveniji.

10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

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

11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz točke c) prvega odstavka 2.
člena, iz 3. in 4. člena tega odloka in tretjega odstavka tega
člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v Skupnosti ali Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se
blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Slovenije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če
se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo, in
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(b) da na njem, medtem ko je bilo tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije in
ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka ; in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Skupnosti ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven Skupnosti
ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja
pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla,
vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana
skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven Skupnosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme
presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni vse
stroške, nastale izven Skupnosti ali Slovenije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki .
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega odloka in se prevažajo neposredno med Skupnostjo in
Slovenijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Slovenije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
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a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita; ali
3. potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita,
ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu
tega odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v
Skupnost ali v Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po
določbah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v Skupnosti ali v Sloveniji;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. (a) Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri
izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene
od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, za
katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Skupnosti ali v Sloveniji ne morejo
uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila
carine.
(b) Za izdelke, ki se uvrščajo v 3. poglavje in tarifni
številki 1604 in 1605 Harmoniziranega sistema in imajo
poreklo Skupnosti v smislu tega odloka, kot je določeno v
pododstavku c) prvega odstavka 2. člena tega odloka, za
katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Skupnosti ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki
se lahko uporablja v Skupnosti ali v Sloveniji, izrecno ali z
učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke,
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za katere velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu
10. člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom,
ob upoštevanju naslednjih določb:
a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji;
b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev
ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.
Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 2001.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v
Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v
Skupnost veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III; ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih
je mogoče identificirati (v nadaljevanju “izjava na računu“).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen sporazum
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in v skladu z določbami domačega prava države izvoznice.
Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s
tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti
zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice Evropske skupnosti ali Slovenije, če se
izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti,
Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim
zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor,
namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse
možnosti goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka
se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “DELIVRE A POSTERIORI”,
“ RILASCIATO A POSTERIORI “, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, ”UDSTEDT EFTERFqLGENDE”,
“+5)?1E; +5 IΣ; KΓI+CΣ;”, “EXPEDIDO A POSTERIORI”,
“EMITIDO
A
POSTERIORI”,”
ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN”, ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”, ”IZDANO
NAKNADNO”
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe“ potrdila o prometu blaga EUR.1.
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19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:
“DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”,
“DUPLICAAT”,”DUPLICATE”,”!;Ι3 Χ!M?”,
“DUPLICADO”, “SEGUNDA VIA”,
“KAKSOISKAPPALE “, “ DVOJNIK”.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe“ dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
∈

20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Skupnosti ali v Sloveniji je mogoče zamenjati
prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu
blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj Skupnosti ali Slovenije. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi,
pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo stroškovne ali materialne težave, lahko
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega
knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi
splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je
bil izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadarkoli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem odloku.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka
ali
(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.
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2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
3. in 4. členu tega odloka in izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
odloka.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati,
kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov,
na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva,
potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi
za izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo,
da so primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
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24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo
v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki
ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov, če gre za majhne pakete, ali 1200 evrov,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena tega odloka in tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz
ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka,
in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim
lahko naslednji:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga , kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah
ali internem knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Skupnosti ali v Sloveniji, izdani ali
izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v
skladu z domačim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Skupnosti ali v Sloveniji v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu
tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.
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28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena tega odloka.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena tega odloka.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena tega odloka in tretjega odstavka 26. člena tega odloka
v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto
vsaka od zadevnih držav določi zneske v nacionalni valuti
držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, ki ustrezajo
zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena tega odloka ali s tretjim
odstavkom 26. člena tega odloka s sklicevanjem na valuto,
v kateri se izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta
država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru. Zneski se sporočijo Evropski komisiji do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto. Evropska
komisija o ustreznih zneskih obvesti vse zadevne države.
4. Država lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki
ga dobi pri v evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto.
Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu,
ne sme razlikovati za več kot 5%. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je v času letne uskladitve iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli zaokrožitvijo
večji za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti se
lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Slovenije pregleda v evrih izražene zneske. Pridružitveni odbor pri
tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov, izraženih v evrih.
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VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi držav članic Evropske skupnosti in
Slovenije si preko Evropske komisije medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in
izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Skupnost in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o
prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice
in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo
zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav,
ki so omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo
druge zahteve tega odloka.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
1. Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba predložiti Pridružitvenemu odboru.
2. V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
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34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Skupnost in Slovenija ukreneta vse potrebno, da
zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da
na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije uvozijo v prosto
cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.
VII. ODDELEK
CEUTA IN MELILLA
36. člen
Uporaba odloka
1. Izraz “Skupnost“, ki je uporabljen v 2. členu tega
odloka, ne zajema Ceute in Melille.
2. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Ceuto
ali Melillo velja v vseh pogledih enak carinski režim, kot je
tisti, ki se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega
območja Skupnosti po Protokolu 2 Akta o pristopu Kraljevine Španije in Republike Portugalske k Evropskim skupnostim. Za uvoz izdelkov, ki so zajeti s sporazumom in so s
poreklom iz Ceute in Melille, Slovenija odobri enak carinski
režim, kot velja za izdelke, ki se uvozijo in so s poreklom iz
Skupnosti.
3. Za namene uporabe drugega odstavka v zvezi z
izdelki s poreklom iz Ceute in Melille se ta odlok uporablja
mutatis mutandis ob upoštevanju posebnih pogojev, določenih v 37. členu tega odloka.
37. člen
Posebni pogoji
1. Pod pogojem, da se prevažajo neposredno v skladu
z določbami 13. člena tega odloka, se štejejo za:
1) izdelke s poreklom iz Ceute in Melille:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;
b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), pod
pogojem, da:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu
6. člena tega odloka; ali da
(ii) gre za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Skupnosti v smislu tega odloka, če so bili obdelani ali predelani bolj,
kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave, omenjeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
2) izdelke s poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, pri izdelavi katerih so
bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), pod
pogojem, da:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu
6. člena tega odloka; ali da
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(ii) gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Mellile ali iz
Skupnosti v smislu tega odloka, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave,
omenjeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
2. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.
3. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpišeta
“Slovenija“ in “Ceuta in Melilla“ v rubriko 2 potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah na računu. Poleg tega je, če
gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v rubriki 4 potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah
na računu.
4. Španski carinski organi so odgovorni za uporabo
tega odloka v Ceuti in Melilli.
VIII. ODDELEK
KONČNI DOLOČBI
38. člen
Priloge
Priloge I do V so sestavni del tega odloka.
39. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-07/2000-3
Ljubljana, 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega odloka.

Opomba 2:
2.1

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

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Določbe 6. člena tega odloka v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v Skupnosti ali v Sloveniji.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za
tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je
bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v Skupnosti. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno
na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave
dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi
lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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Na primer:
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali pa oboje.
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu,
lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.
Na primer:
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz
preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka , potem
se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli
ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na
določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1

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

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

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

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

svila,
volna,
groba živalska dlaka,
fina živalska dlaka,
konjska žima,
bombaž,
materiali za izdelavo papirja in papir,
lan,
konoplja,
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juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,
sintetični filamenti,
umetni filamenti,
prevodni filamenti,
sintetična rezana vlakna iz polipropilena,
sintetična rezana vlakna iz poliestra,
sintetična rezana vlakna iz poliamida,
sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,
sintetična rezana vlakna iz poliimida,
sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,
sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,
sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
druga sintetična rezana vlakna,
umetna rezana vlakna iz viskoze,
druga umetna rezana vlakna,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,
izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz pla stičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,
drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne
številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana
tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:
6.1

Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod
pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega
8 % cene izdelka franko tovarna.
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6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga
to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
i)
izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
ij)
izomerizacija;
k)
samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85
% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);
l)
samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;
n)
samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30
vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;
o)
samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije.
1.Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA
BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v
celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in užitni mesni klavnični
izdelki

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

3. pgl.

Ribe in raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni
med; užitni izdelki živalskega
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, razen za:

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

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom

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

ex 5. pgl.

Izdelki živalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; razen za:

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

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlaka
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje
in izravnavanje ščetin in dlak.

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7. pgl.

Užitne vrtnine in nekateri koreni in
gomolji

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

8. pgl.

Užitno sadje in oreščki; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje
in oreščki v celoti pridobljeni;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, čaj, mate čaj in začimbe;
razen za:

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

0901

Kava, pražena ali nepražena ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenično lepilo;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št. 0714
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in
krma

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

1301

Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole (na
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50
% cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani:
Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega
razkrajanja; predelane užitne
masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja mast (vključno s salom) in
piščančja mast, razen tiste iz tar.
št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar.š t.0203, 0206
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih proizvodov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega
mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1502

1504
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Maščobe govedi, ovac ali koz,
razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.
št. 0506.

- Drugo

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

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1504.

- Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne
iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1506.

- Drugo

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

(4)

Stran

13232 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1507 do
1515

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra,
babasu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar .št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar.
št. 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Živalske ali rastlinske masti in olja
in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

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

1517

Margarina; mešanice ali preparati
iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

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

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot
je tar. št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza, v trdnem stanju, z
dodatkom arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli materiala iz 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drugi sladkorji, vključno s kemično
čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
mešanice umetnega ter naravnega
medu; karamelni sladkor:
- Kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

ex 1703

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

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

1704

Sladkorni izdelki (vštevši belo
čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar .št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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1901

1902

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
zdroba, škroba ali sladnega
ekstrakta, brez dodatka kakava ali
z dodatkom kakava v količini manj
kot 40 ut. %, računano na osnovo,
ki ne vsebuje maščob, ki niso
navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.
št. 0401 do 0404, brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
količini manj kot 5 ut. %, računano
na osnovo, ki ne vsebuje maščob,
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 ut. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 ut. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in
žitni izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. razen iz krompirjevega
škroba iz tar. št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu
ali v obliki kosmičev ali druga
obdelana zrnja (razen moke in
zdroba), predkuhana ali drugače
pripravljena, ki niso omenjena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice
vrste "durum" in njenih izdelkov, in
koruze vrste Zea indurata) v celoti
pridobljeni; (1)
- pri kateri vrednost katerega koli
uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, rižev
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega
sadja in drugih delov rastlin, razen
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljeno sadje, lupinasto sadje
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
ut.% ali več škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje,
sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (sušeni,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji in paste iz sadja in
lupinastega sadja, dobljeni s
kuhanjem, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenega lupinastega sadja in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in 1202 do 1207 presega 60
% cene izdelka franko tovarna.

- Kikirikijevo maslo; mešanice na
osnovi žit; palmova jedra; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani drugače kot v
sopari ali vodi, brez dodanega
sladkorja; zamrznjeni

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

2009

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, čaja, mate čaja, pražene
cikorije in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica:
- Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar .št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabi gorčična moka ali zdrob ali
pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke, razen pripravljenih
ali konzerviranih vrtnin iz tar. št.
2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis, razen za:

Izdelava, pri kateri:
 se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št.
izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vštevši mineralne vode in
sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pLMDþHUD]HQVDGQLKLQ]HOHQMDYQLK
VRNRYNLVHXYUãþDMRYWDUãW

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.
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2207
Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
več kot 80 vol. %; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
SULNDWHULPRUDELWLYVHXSRUDEOMHQR
JUR]GMHDOLNDWHULNROLPDWHULDOGREO
MHQL]JUR]GMDYFHORWLSULGREOMHQ
DOLþHVRYVLGUXJLXSRUDEOMHQLPDWH
ULDOLåHVSRUHNORPVHODKNRXSRUDEL
arak do višine 5 vol. %.

2208

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti
pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom,
se lahko uporabi arak do višine 5
vol. %.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev
ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303

2VWDQNLSULSURL]YRGQMLãNUREDL]
NRUX]H UD]HQ]JRãþHQLKWHNRþLQ]D
QDPDNDQMH ]YVHEQRVWMRSURWHLQRY
YHþNRWXWUDþXQDQRQDVXK
SUoizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa
uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
olivnega olja, ki vsebujejo več kot
3 ut. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita,
sladkor ali melase, meso ali mleko
že s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.
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ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z
obogateno vsebino ogljika,
prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z žaganjem ali kako
drugače razrezan v pravokotne
bloke ali plošče (vključno
kvadratne) debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike in
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali
kako drugače, v pravokotne bloke
ali plošče (vključno kvadratne)
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat
(magnezit).

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih
sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim
oljem, dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi, katerih se 65 %
ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši
mešanice naftnih olj in benzena),
za uporabo kot pogonska goriva ali
kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

ex 2709

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

2710

2711
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso
omenjeni niti zajeti na drugem
mestu, ki vsebujejo po teži 70 %
ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov . (3)

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar .št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.
2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani
vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni izdelki, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar.št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

(4)

Stran
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(2)

2713

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 28. pgl.

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih
kovin, radioaktivnih elementov ali
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. ,pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata
pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemični izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. š, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

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

Stran
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ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov),
benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno
olje

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz
te tar. št. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 2905. Kovinski alkoholati iz
te tar. št. se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

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

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski
sulfo-nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in
2916 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932

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

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št..

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932 in 2933
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2934

Nukleinske kisline in njihove soli;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932, 2933 in
2934 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarne.

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilaktične ali diagnostične
namene; antiserumi in druge
frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali
so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni izdelki:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani
za terapevtske ali profilaktične
namene ali nepomešani izdelki
za te namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo:
- - človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

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

Stran

13246 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3003 in
3004

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- - živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št.
3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se
uporabljajo materiali iz tar. št. 3003
ali 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod
pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna .

ex 31. pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
obliki tablet ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do 10 kg bruto teže
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko pase uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna,

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

-

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

natrijev nitrat
kalcijev cianamid
kalijev sulfat
magnezijev kalijev sulfat

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve za
tekstil, pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna .

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

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

3205

Lak barve; preparati, predvideni v
3. opombi v tem poglavju, na
osnovi "lak barv" (4)

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar št., razen materialov iz tar. št.
3203, 3204 in 3205. Materiali,
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno zgoščena (trda)
olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v
masteh, v neeteričnih oljih, voskih
ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski izdelki,
dobljeni z deterpenacijo eteričnih
olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. , vštevši materiale iz druge
"skupine" (5) v tej tar. št. Materiali,
uvrščeni v isto skupino, se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski, pripravljeni
voski, izdelki za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni izdelki,
paste za modeliranje in
"zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftna olja ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da
predstavljajo manj kot 70 ut. %
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično
definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
ex 35 .pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3505

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3505.

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

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

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

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

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični izdelki;
vžigalice; piroforne zlitine;
določeni vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnega koli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutno (hitro)
fotografijo, občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 ali 3702.

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

3704

Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl.

Razni izdelki kemične industrije,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30
ut. % grafita

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

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

Stran
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(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 3803

Rafinirano talolje

Rafiniranje surovega talolja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni izdelki,
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

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

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki
in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo
v tekstilni, papirni, usnjarski in
podobnih industrijah, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih
površin; talila in drugi pomožni
preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki se
uporabljajo kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3811
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije,
za preprečevanje kopičenja
smole, za izboljšanje viskoznosti,
preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni aditivi,
za mineralna olja (vštevši bencin)
ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna
olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja
iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, ki so
uvrščeni v tar. št. 3811 ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za gumo in
plastične mase

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

3813

Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

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

3814

6HVWDYOMHQDRUJDQVNDWRSLODLQ
UD]UHGþLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH
]DMHWDQDGUXJHPPHVWXSULSUDYO
MHQDVUHGVWYD]DRGVWUDQMHYDnje
premazov

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

3818

.HPLþQLHOHPHQWLGRSLUDQL]DXSR
UDERYHOHNWURQLNLYREOLNLNROXWRY
SORãþLFDOLYSRGREQLKREOLNDK
NHPLþQHVSRMLQHGRSLUDQH za uporabo v elektroniki

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

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo manj kot 70 ut. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi in pripravljeni
diagnostični ali laboratorijski
reagenti s podlogo ali brez nje,
razen tistih iz tar. št. 3002 ali
3006

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

3823

Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični izdelki in preparati
kemične industrije in sorodnih
industrij (vštevši tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih izdelkov),
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, oszanki iz proizvodnje
kemične ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Naslednji iz te tarifne številke:
- - Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra
na osnovi naravnih smolnih
izdelkov
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki se uvrščajo v isto
tar. št., pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Naftenske kisline, njihove v vodi
netopne soli in njihovi estri
- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz
bituminoznih mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjevalci
- - Sušilci za vakumske cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen
s prečiščevanjem svetlega plina
- - Sulfonaftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

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

(4)

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

Stran
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3901 do
3915

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz
plastike; razen za tar. št. ex 3907
in 3912, za kateri so pravila
določena v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (6)

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

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren
kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki se uvrščajo v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

- Poliester

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

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je proizvod ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

3916 do
3921

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

ex 3907

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

 Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vštevši kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13257

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

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

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli materiala,
uvrščenega v isto tar. št., kot je
izdelek, ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov. (7)

- Drugi:

ex 3921

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

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 4011 ali
4012.

ex 4017

Izdelki iz kavčuka

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

4104 do
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen
usnja iz tar. št. 4108 ali 4109
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do
4107, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi, kvadrati in
podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega
krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna iz
tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; lesno oglje;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa,olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali topo ali zobato dolžinsko
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
plošče debeline do 6 mm, sestavljen in drug les, žagan po dolžini,
rezan ali lupljen, skobljan, brušen
ali lepljen s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem, debeline do
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem.

ex 4409

Les, profiliran po vsej dolžini katerega koli roba ali strani, skobljan
ali ne, brušen ali topo ali zobato
dolžinsko spojen ali ne:
- Brušeni ali topo ali zobato dolžinsko spojeni

Brušenje ali topo ali zobato
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic, vencev ali
okrasnih letev.

ex 4410 do
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne
letve za notranjo dekoracijo in
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in
okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža, iz
lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh
glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdelki
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabljajo celičaste lesene
plošče, skodle in opaži.

- Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št.,
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri seYVLXSRUDEO
MHQLPDWHULDOLXYUãþDMRYGUXJRWDU
ãWNRWMHWDUãWL]GHOND

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materialLXYUãþDMRYGUXJRWDUãW
NRWMHWDUãWL]GHOND

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje in
prenašanje (razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje
in ofsHWQHSORãþHL]SDSLUMDYãNDW
ODKDOLEUH]ãNDWHO

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
iz papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v škatlah, vrečkah,
notesih in podobnih pakiranjih, iz
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in druge
posode za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsLXSRUDEOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi izdelki grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši
koledarske bloke:

ex 50. pgl.

- Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke,
neprimerne za odvijanje, odpadke
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov
svile

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska dlaka;
preja in tkanine iz konjske žime;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje,
dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13265

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 52. pgl.

Bombaž, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge
Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
 kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Stran

13268 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz : (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi,
konopi in prameni ter izdelki iz njih,
razen:

5602

Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
- Iglana klobučevina
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– polipropilenski filament iz tar. št.
5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506, ali
– filamentni trak iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega filamenta ali
vlakna nižja od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne
kaše.

Niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. št. 5404
ali 5405, impregnirani, prevlečeni,
obloženi z gumo ali plastično
maso:
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

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

(4)

Stran

13270 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, posukana ali
ne, izdelana iz tekstilne preje ali
trakov ali podobnega iz tar. št.
5404 ali 5405, kombinirana s
kovino v obliki niti, traku ali prahu
ali prevlečena s kovino

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja in zviti trak in
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405
(razen iz tar. št. 5605 in posukane
preje iz konjske žime); ženiljska
preja (vključno kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta
preja

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506 ali
– filamentni traki iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih vsebina
vsakega filamenta ali vlakna manjša
od 9 deciteksov, pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 58. pgl.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna ali
jute,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

Specialne tkanine; taftane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije;
pozamentarije; vezenine; razen:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13272 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

5805

Ročno tkane tapiserije (vrste
gobelin, flandrijske, aubusson,
beauvais, in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene: tkanine
za kopiranje; platna, pripravljena
za slikanje, toge tkanine (buckram)
in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje in najlona, poliestra
in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo do, vštevši 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane,
premazane, prevlečene ali prekrite
ali laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar. št. 5902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike;
talna prekrivala na tekstilni podlagi,
premazana prevlečena ali prekrita,
razrezana v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

Izdelava iz preje. (8)

- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)

Stran

13274 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.
5906

5907

Gumirane tekstilne tkanine, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pletene ali kvačkane tkanine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali
prekrite; poslikana platna za
odrske kulise, tkanine za ateljeje in
podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5908

5909 do
5911
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali
pleteni, za svetilke, peči,
vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne
mrežice za plinsko razsvetljavo in
cevasto pleteni materiali za plinske
svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več
osnovami in/ali votki ali ravno
tkane z več osnovami in/ali votki
iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(9)
- - preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- - preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov,
dobljenih z polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
- - monofilamenta iz politetrafluoretilena, (9)
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
- - preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (9)
- - kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4-cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,

(4)

Stran

13276 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

60. pgl.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

61. pgl.

ex 62. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali
drugačnim sestavljanjem, iz
dveh ali več kosov pletene ali
kvačkane tkanine, ki je urezana v
določeno obliko ali neposredno
pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz preje. (8) (10)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje. (8) (10)

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki,
ženska, dekliška in za dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(19)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

6213 in
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe,
rute, naglavne rute, tančice in
podobni izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z
najmanj dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

6217

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drug gotov pribor za oblačila, deli
oblačil ali, pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(10)

- Ognjevarna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (10)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih materialov

- Drugi:

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen
pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(10) (11)

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo
za pakiranje blaga

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

6306

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

6307

- Netkani

Izdelava iz: (8) (10)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje
za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez
njega za izdelovanje preprog in
pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljenih v
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v garnituri mora
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo,
če ne bi bil v garnituri. Predmeti
brez porekla pa se lahko vključijo,
če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko
tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev; gamaše in podobni
izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen spajanja gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate ali
druge komponente podplatov iz tar.
št. 6406.

6406

Deli obutve (vštevši zgornje dele,
pritrjene ali ne na podplate, razen
na zunanje podplate), odstranljivi
vložki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz
klobučevine, izdelani iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vštevši tudi podložene ali
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

Klobuki in druga pokrivala, pleteni
ali kvačkani ali izdelani iz čipke,
klobučevine ali drugih tekstilnih
tkanin (razen trakov), tudi okrašena
ali podložena; mrežice za lase iz
kakršnega koli materiala,
okrašene ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice stolčki, biči, korobači in
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vštevši palice
dežnike, vrtne sončnike in
podobne dežnike)

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

6505

(10)

(10)
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67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz njih; umetno cvetje; lasuljarski
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta,izdelki iz
mešanic na podlagi azbesta iz
mešanic na podlagi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na
podlagi iz papirja, kartona ali
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vštevši
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda
neokvirjeno ali nespojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (12)
- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 7001.
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7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vštevši tudi vzvratna
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki za namizno in
kuhinjsko uporabo, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št.
7010 ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih
izdelkov, če vrednost ročno pihanih
steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti,
ali
- steklene volne.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13283

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi in
poldragi kamni; plemenite kovine,
kovine, platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična
separacija plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih
kovin.

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih
biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
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Izdelava iz delov navadne kovine,
neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem,
da vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali
7205.

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

7217

Hladno vlečena žica iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Hladno vlečena žica iz nerjavnega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz
drugih vrst legiranega jekla; votle
palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali
7224.

7229

Hladno vlečena žica iz drugih vrst
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Železni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.
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7302

Deli za železniške in tramvajske
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za tirna
ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice, distančne
palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz
nerjavnega jekla (ISO št.
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več
delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in
peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri,
strehe, strešna ogrodja, vrata in
okna ter okviri zanje, opaži,
pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili in
cevi in podobno, pripravljeni za
uporabo v konstrukcijah; iz železa
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki
in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo
uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
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7401

Bakrov kamen, cementni baker
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo
v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker,
ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot
je tar. št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja
in drugi vmesni izdelki metalurgije
niklja; surovi nikelj; nikljasti
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
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ex 76. pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za
ojačanje in podobnih materialov
(vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice, in ekspandirane
kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni
materiali (vštevši tudi neskončne
trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki, razen
za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.
izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
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Surovi svinec:
- Rafinirani svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in odpadki iz tar.
št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 8002.

(4)
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8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, uvrščenih v
isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli
iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205 v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.
razen 8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če njihova
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje,
kovanje, prerpezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali
odvijanje vijakov), vštevši matrice
za izvlačenje ali istiskanje kovine in
orodje za vrtanje sten in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)
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8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože),
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za
striženje, mesarske ali kuhinjske
sekače, mesarske sekire in noži za
sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in
pedikiranje (vštevši tudi pilice za
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, penovke,
lopatice za serviranje kolačev, noži
za ribe, noži za maslo, prijemalke
za sladkor in podoben kuhinjski in
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tar. št.
8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja) za
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. (13)

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

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
tistih iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot sta 8403 ali 8404.

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

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

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motorji)

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

8409

Deli,NLVRSULPHUQLL]NOMXþQRDOL
SUHWHåQR]DPRWRUMHL]WDUãW
DOL

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature
in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri
katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne
črpalke, razen klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in
kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo in valji
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

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

8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali večjo), vključno
stroje za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja teže;
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali razkladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Buldožerji, angledožerji, grejderji,
stroji za nabijanje in cestni valjarji,
mehanske lopate, ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, samovozni:
- Cestni valjarji

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

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno
ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za izdelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
izdelavo ali končno obdelavo
papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13295

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
kaše, papirja ali kartona, vštevši
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo
v tekstilni industriji

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

ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in
8445

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

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivaje
knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za
šivalne stroje; igle za šivalne
stroje:

8456
do
8466

- Šivalni stroji (samo verižni vbod),
z glavami z maso do 16 kg brez
motorja ali do 17 kg z motorjem

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom,
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak so
že s poreklom.

- Drugi

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

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456
do 8466

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov, razmnoževalni
stroji, stroji za spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne kovin;
modelne plošče; modeli za
kalupe; kalupi za kovino (razen
kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale,
gume ali plastične mase

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

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali več plasti kovine; garniture
tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

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

8485

Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni ali zajeti
drugje v tem poglavju

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

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in
reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske
slike in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8503 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8501 ali 8503, skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih
omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletni električni sestavi za ojačevanje zvoka

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

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

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni
avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

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

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

Stran

13298 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, vštevši aparate z
vgrajenimi napravami za
reprodukcijo zvoka ali brez njih

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

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

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike in zvoka, ki
imajo vgrajen videotuner ali ne

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

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

8522

Deli in pribor, uporabni izključno ali
pretežno z aparati iz tar. št. 8519
do 8521

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

8523

Pripravljeni prazni nosilci za
zvočna in podobna snemanja
drugih pojavov, razen izdelkov iz
37. poglavja

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

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci, vključno z zvočnimi in
drugimi podobno posnetimi pojavi,
vključno matrice in galvanske
odtise za proizvodnjo plošč, razen
izdelkov iz 37. poglavja
- Matrice in galvanski odtisi za
izdelavo plošč

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

- Drugo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8523, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13299

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka;
televizijske kamere; videokamere
za snemanje posamičnih slik in
druge videosnemalne kamere

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

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

8526

Radarji, pomožne naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko
daljinsko krmiljenje

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

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vštevši sprejemnike, kombinirane v
istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z
uro

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

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

8528

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

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

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

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8529

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
primerni za uporabo z aparati iz tar.
št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni za
uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo
slike

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

- Drugi

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

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

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare
in druge osnove, opremljene z
dvema ali več aparati iz tar. št.
8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega
toka, vštevši tiste z vdelanimi
inštrumenti ali aparati iz 90.
poglavja, razen komutacijskih
aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13301

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8541 ali 8542 skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano ali
elektrolitsko oksidirano žico),
kabli (vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez; kabli iz
optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

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

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za svetilke, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali drugega
oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

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

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
električne vodnike in spojke zanje,
iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

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

(4)

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

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic,
primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne
celice; iztrošene primarne baterije
in iztrošeni električni akumulatorji;
električni deli strojev ali aparatov,
ki niso navedeni ali zajeti drugje v
tem poglavju

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

ex 86. pgl.

Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli;
železniški ali tramvajski tirni sklopi
in pribor in njihovi deli;mehanska
(vključno elektromehanska)
oprema za prometno signalizacijo
vseh vrst; razen za:

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

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, pristaniščih ali
letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli
in pribor; razen za:

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

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na
letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se
uporabljajo na peronih železniških
postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vštevši tista, ki so
opremljena z orožitvenimi sredstvi;
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8711

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13303

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (vštevši mopede)
in kolesa s pomožnim motorjem, z
bočno prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z izmeničnim
notranjim zgorevanjems prostornino cilindra:
- - do 50 cm3

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

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

- - nad 50 cm3

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

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

- Drugi

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

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

ex 8712

Kolesa brez krogliþQLKOHåDMHY

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 8714.

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

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

Stran
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št.8804.

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

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobna
oprema; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Ne sme
se uporabljati ladijske trupe iz tar.
št. 8906 .

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

ex 90. pgl.

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni,
medicinski ali kirurški inštrumenti
in aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9001

Optična vlakna in snopi iz optičnih
vlake, kabli iz optičnih vlaken
razen iz tar. št. 8544; listi in plošče
iz polarizirajočega materiala; leče
(vštevši kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13305

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega koli
materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov,
razen takih optičnih neobdelanih
steklenih elementov

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

9004

Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

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

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

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

ex 9006

Fotografski aparati, razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
žarnice, razen bliskovnih žarnic z
električnim vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

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

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi
aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

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

Stran
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(3)
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9011

Optični mikroskopi, vštevši tiste za
mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski inštrumenti in
aparati

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

9015

Geodetski (vštevši fotogrametrijski,
oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni inštrumenti in
aparati, razen kompasov; daljinomeri

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

9016

Tehtnice z občutljivostjo 5 centigramov (0,05g) ali več , z utežmi
ali brez njih

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

9017

Inštrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni inštrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali zajeti
v tem poglavju

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

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
inštrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, druge elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo
vida:

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. vštevši materiale iz tar. št.
9018.

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske razen varovalnih mask brez
mehaničnih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9024

Stroji in aparati za preizkušanje
trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

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

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
vlagomeri in psihrometri, tudi
kombinacije teh inštrumentov, z
možnostjo registriranja ali brez nje

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

Stran
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9026

Inštrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali
drugih spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote); razen
inštrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 ali 9032

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

9027

Inštrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali
dima); inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo viskoznosti,
poroznosti, raztezanja, površinske
napetosti ali podobno, inštrumenti
in aparati za kalorimetrijska,
akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomi

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

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije,
vštevši merilnike za njihovo umerjanje:

9029

- Deli in pribor

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

- Drugi

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

Števci vrtljajev, števci proizvodnje,taksimetri, kilometrski števci,
števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri,
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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ali

(4)

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; inštrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj

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

9031

Inštrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni
ali zajeti drugje v tem poglavju;
projektorji profilov

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

9032

Inštrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

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

Deli in pribor (ki niso navedeni ali
zajeti drugje v tem poglavju) za
stroje, naprave, inštrumente ali
aparate iz 90. poglavja

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

ex 91. pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli;
razen za:

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

9105

Druge ure

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

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

9109

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni

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

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

9033

Stran
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9110

Kompletni mehanizmi za osebne
ali druge ure, nesestavljeni ali
delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure,
sestavljeni; grobi urni mehanizmi
za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvrščeni v tar. št. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10
% cene izdelka franko tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne
ali prevlečeni ali ne s plemenito
kovino

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

- Drugi

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

92. pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

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

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo; posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in
druga svetila, ki niso navedena ali
zajeta drugje; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno; montažne zgradbe;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je
že pripravljena za uporabo v tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna,
- so vsi drugi uporabljeni materiali
že s poreklom in se uvrščajo v
druge tar. št., razen tar. št. 9401
ali 9403

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

9405

Svetilke in druga svetila, vštevši
reflektorje in njihove dele, ki niso
navedeni ali zajeti drugje; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z
imeni in podobno, s trajno pritrjenim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni ali zajeti
drugje

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

9406

Montažne zgradbe

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

ex 95. pgl.

,JUDþHUHNYL]LWL]DGUXåDEQHLJUHLQ
ãSRUW njihovi deli in pribor; razen
za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli (v
merilu) in podobni modeli za igro,
vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
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ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni izdelani izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

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

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebno nego, za šivanje ali
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala,
če ne bi bil vključen v garnituro.
Lahko pa se vključijo predmeti brez
porekla, če njihova skupna vrednost
ne presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi,
gumbi za srajce in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in
označevalci z vrhom iz polsti ali
drugega poroznega materiala;
nalivna peresa in podobna peresa;
peresa za kopiranje; patentni
svinčniki; peresniki, držala za
svinčnike in podobna držala; deli
(vključno kapice in ščipalke)
navedenih izdelkov, razen tistih iz
tar.št. 9609

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo peresa in njihove konice iz iste
tar. št.

(4)
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ali

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih
ali v patronah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

(1)

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

(2)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.

(4)

Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(5)

Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(6)

Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907
do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(7)

Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(8)

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni

(9)

Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

opombi 5.

(10) Glej uvodno opombo 6.
(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III

Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati
je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kHPLþQLPLVUHGVWYLRSD]QRQDSUYLSRJOHG
2.
Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Uradni list Republike Slovenije

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13315

Št.

POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

____________________________________________________

(navedba neobvezna)
in
____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................
Datum ................................................

5. Namembna država, skupina
držav ali teritorij

9. Bruto teža
(kg) ali druga
merska enota
(l, m3, itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Žig

Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................
..............................................................

.........................................................
(Podpis)
(1)
(2)

Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

(Podpis)
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.

V ________________, dne ____________________________

je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ
in da so navedbe, ki jih vsebuje točne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

Žig

__________________________________________________
(podpis)

V ________________, dne ____________________________

Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________
(1) Označi z X ustrezno navedbo.

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisoY0RUHELWQLSRSUDYNLPRUDMRELWLL]YHGHQLWDNRGDVHQDSDþQH
QDYHGEHSUHþUWDMRLQSRSRWUHELGRGDMRSUDYLOQH9VDNRWDNRVSUHPHPERPRUDSRWUGLWLWLVWLNLMHSRWUGLORL]SROQLOLQMR
RYHULWLFDULQVNHREODVWLGUåDYHDOLR]HPOMDL]GDMH
2. Izdelki, navedenLYSRWUGLOXVLPRUDMRVOHGLWLQHSUHNLQMHQRLQSUHGYVDNLPL]GHONRPPRUDELWL]DSRUHGQDãWHYLOND
1HSRVUHGQRSRG]DGQMLPL]GHONRPPRUDELWLSRWHJQMHQDYRGRUDYQDþUWD1HXSRUDEOMHQSURVWRUPRUDELWLSUHþUWDQWD
NRGDMHGRGDMDQMHQDNQDGQLKSRGDWNRYRQHmRJRþHQR
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13317

ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
EUR. 1
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

No

A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)

____________________________________________________

in

____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav ali
teritorij porekla proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom

5. Namembna država, skupina držav
ali teritorij

7. Opombe

(navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9. Bruto teža (kg)
ali druga merska enota
(l,m3,itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, QDSUHJOHGPRMHJDNQMLJRYRGVWYDLQRNROLãþin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

..................................................
(Kraj in datum)

...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA V
Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije,
navedenih v skladu s poglavji in tarifnimi številkami HS
za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena tega odloka
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 -

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem ali kakavom

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710 -

Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi ), zamrznjene

ex 0711-

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, zaþDVQRNRQ]HUYLUDQH QDSULPHU]`veplovim dioksidom, v slanici, v `veplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar takšne neprimerne
za takojšnjo prehrano

0712 do 0714
8. poglavje
H[SRJODYMH.DYDþDM]DþLPEHUD]HQPDWHþDMDL]WDULfne številke 0903
10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302 -

Pektin

1501 do 1514
ex 1515 -

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

ex 1516 -

masti in olja `ivalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani, razen hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot +opalni vosek*

ex 1517 in
ex 1518 -

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene u`LWQHPDãþREH

H[

2VWDQNLSUHGHODYHPDãþREDOL`LYDOVNLKLQUDVWOLQVNLKYRVNRYUD]HQGHJUDVD VWURMDUVNDPDãþRED

16. poglavje
1701
H[

'UXJL VODGNRUML YNOMXþQR V NHPLþQR þLVWR ODNWR]R PDOWR]R JOXNR]R LQ IUXNWR]R Y WUGQHP VWDQMX
VODGNRUQLVLUXSLEUH]GRGDWNRY]DDURPDWL]LUDQMHDOLEDUYLOXPHWQLPHGLQPHãDQLFHXPHWQHJDDOL
QDUDYQHJDPHGDNDUDPHOQLVODGNRUUD]HQtistega iz tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 50 00 in 1702 90 10
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1703
1801 in 1802
H[

7HVWHQLQH SROQMHQH NL YVHEXMHMR YHþ NRW  XW  ULE UDNRY PHKNX`FHY DOL GUXJLK YRGQLK
QHYUHWHQþDUMHY NOREDV  LQ SRGREQHJD DOL PHVD LQ GURERYLQH YVHK YUVW YNOMXþQR ] PDãþREDPL
NDNUãQHNROLYUVWH

H[

.XPDUH LQ NXPDULFH þHEXOD PRþQR ]DþLQMHQL PDQJR SORGRYL L] URGX &DSVLFXP UD]HQ VODGNLK
SDSULNDOLSLPHQWDJREHLQROLYHSULSUDYOMHQHDOLNRQ]HUYLUDQHYNLVXDOi ocetni kislini

2002 in 2003
ex 2004 -

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen
izdelkov iz tarifne številke 2006, brez krompirja v obliki moke ali zdroba in kosmičev sladke koruze

ex 2005 

GUXJHYUWQLQHSULSUDYOMHQHDOLNRQ]HUYLUDQHGUXJDþHUD]HQYNLVXDOLRFHWQLNLVOLQLQH]DPU]QMHQH
UD]HQL]GHONRYL]WDULIQHãWHYLONHEUH]L]GHONRYL]NURPSLUMDLQVODGNHNRUX]H

2006 in 2007
ex 2008 -

Sadje, orehi in drugi u`itni deli rastlinGUXJDþHSULSUDYOMHQLDOLNRQ]HUYLUDQL]GRGDWNRPVODGNRUMDDOL
GUXJLKVODGLODOLDONRKRODDOLEUH]QMLKNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQDGUXJHPPHVWXUD]HQNLNLU
LNLMHYHJDPDVODSDOPRYLKMHGHUNRUX]HMDPDVODGNHJDNURPSLUMDLQSRGREQLKX`itnih deloYUDVWOLQ
NL YVHEXMHMR   XW  DOL YHþ  ãNURED OLVWRY YLQVNH WUWH KPHOMHYLK SRJDQMNRY LQ GUXJLK SRGREQLK
X`itnih delov rastlin

2009
ex 2106 -

Aromatizirani in obarvani sladkorji, sirupi in melase

2204
2206
ex 2207 -

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo DONRKROD  YRO  DOL YHþ SULGREOMHQ L] NPHWLMVNLK SULGHONRY
QDYHGHQLKYWHPVH]QDPX

ex 2208 -

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih pridelkov
navedenih v tem seznamu

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302
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Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev Protokola B Sporazuma med
državami EFTE in Republiko Slovenijo

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

UREDBO
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola B Sporazuma med državami EFTE in
Republiko Slovenijo
1. člen
Protokol B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
19/97, 90/98, 102/99 in 121/00), se spremeni in dopolni kot sledi:
1) Izraz “ obračunska enota” v seznamu vsebine za 30.
člen, v točki b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. člena se nadomesti z “evro”.
2) Točka i) 1. člena se nadomesti z:
“i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko
tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale v državi
EFTE ali v Sloveniji.”
3) Točka n) 1. člena se nadomesti z:
“n) ”evro” pomeni enotno valuto Evropske monetarne unije.”
4) 7. člen se nadomesti z:
“7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida,
olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in
glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje
(vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare, vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

Uradni list Republike Slovenije
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v državi EFTE ali v Sloveniji.”
5) V 15. členu se zadnji stavek šestega odstavka nadomesti z:
“ Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2001.”
6) Za 20. členom se doda naslednji člen in se v seznam vsebine doda navedba tega člena:
“20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil
izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadarkoli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje kateregakoli od
pogojev, določenega v tem protokolu. “
7) V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za
besedo “izvoznika” doda naslednje:
“, v nadaljevanju pooblaščenega izvoznika”, “
8) 30. člen se nadomesti z:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka zadevnih držav
določi zneske v nacionalni valuti držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Države pogodbenice se obvesti o ustreznih zneskih.
4. Država lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi
pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Država
lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni uskladitvi iz
tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska preračunana
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protivrednost v nacionalni valuti pred kakršno koli zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti
lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi preračuna
zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo katere koli države pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri
tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
9) V prilogi II Protokola B se vnosi za tarifne številke HS
5309 do 5311, HS 5602 in 57. poglavje HS nadomestijo,
kot sledi:
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2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-02/2000-1
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5144.

Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi
spremembe Priloge IV k Sporazumu med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo

Na podlagi prvega odstavka 9. člena uredbe o izvajanju
Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
(Uradni list RS, št. 121/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi
spremembe Priloge IV k Sporazumu med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije
Za namene tega odloka:
a) “izdelava” pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material” pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek” pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago” pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost” pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
f) “cena franko tovarna” pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi EFTE ali v Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali
se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v držvi EFTE ali v Sloveniji;
h) “vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;
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i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu tega odloka, ali, če carinska vrednost ni znana ali se
ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale
vdržavi EFTE ali Sloveniji,
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga”, ki se v tem Protokolu navaja kot “Harmonizirani sistem” ali “HS”;
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;
m) “ozemlje” vključuje teritorialne vode;
n) “evro” pomeni enotno valuto Evropske monetarne
unije.
II. ODDELEK
DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
2. člen
Splošne zahteve
1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Sporazuma
med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter
začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju: sporazum) se naslednji izdelki štejejo za izdelke s
poreklom iz države EFTE:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi EFTE v smislu 5.
člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v državi EFTE, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v državi EFTE v smislu 6. člena tega odloka;
c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru.
2. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Sporazuma
med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter
začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju: sporazuma) se naslednji izdelki štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale,
ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Sloveniji v smislu 6. člena tega odloka.
3. člen
Kumulacija porekla v državi EFTE
1. Ob upoštevanju določb prvega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz države EFTE, če so
bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom1, Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, Litve,Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami Protokola o
pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med državami
EFTE in Evropsko skupnostjo ali vsako od teh držav, pod
pogojem, da so bili ti materiali obdelani ali predelani v državi
EFTE bolj, kot to določa 7. člen tega odloka. Ni treba, da bi
bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi
EFTE, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega
odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz zadevne države EFTE samo, kadar je tam dodana vrednost višja
od vrednosti vključenih materialov s poreklom iz Evropske
skupnosti ali ene od drugih držav, omenjenih v prvem odstavku. če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz Evropske skupnosti ali iz države, ki je prispevala
največjo vrednost materialov s poreklom, uporabljenih pri
obdelavi ali predelavi v zadevni državi EFTE.
3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku in ki niso obdelani ali
predelani v zadevni državi EFTE, ohranijo status izdelka s
poreklom, če se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od
teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili
status izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so
enaka tistim, kot so določena v tem odloku.
4. člen
Kumulacija porekla v Sloveniji
1. Ob upoštevanju določb drugega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Slovenije, Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, Litve, Turčije ali
Evropske skupnosti, v skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo in
Evropsko skupnostjo ali vsako od teh držav, pod pogojem,
da so bili ti materiali obdelani ali predelani v Sloveniji bolj,
kot to določa 7. člen tega odloka. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti vključenih materialov s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene
od drugih držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako,
se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz Evropske skupnosti ali iz države, ki je prispevala največjo vrednost
materialov s poreklom uporabljenih pri obdelavi ali predelavi
v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku, ki niso obdelani ali
predelani v Sloveniji, ohranijo status izdelka s poreklom, če
se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili
status izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so
enaka kot pravila v tem odloku.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi EFTE ali v
Sloveniji:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
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b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda držav
pogodbenic;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j).
2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne ladje” v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila
in predelovalne ladje:
a) ki so registrirana ali se vodijo v državi EFTE ali v
Sloveniji;
b) ki plujejo pod zastavo države EFTE ali Slovenije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav
EFTE ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in
v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov
državljani držav EFTE ali Slovenije in, še dodatno, če v
primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala
pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom
omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani držav EFTE
ali Slovenije; in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani držav EFTE ali Slovenije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu
kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih,
ki jih določa 7. člen tega odloka.
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7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena tega odloka:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v državi EFTE ali v Sloveniji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja,
mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.
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10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen kot je določeno v primerih iz točke c) prvega
odstavka 2. člena, iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega
člena tega odloka, morajo biti pogoji za pridobitev statusa
blaga s poreklom, določeni v II. oddelku izpolnjeni neprekinjeno v državi EFTE ali v Sloveniji.
2. Razen kot je določeno v primerih iz 3. in 4. člena
tega odloka, se blago s poreklom, izvoženo iz države EFTE
ali iz Slovenije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago
brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in
b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali
predelava, opravljena izven države EFTE ali Slovenije na
materialih, izvoženih iz države EFTE ali iz Slovenije in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v državi
EFTE ali v Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani
ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka ; in
b) se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven države
EFTE ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne presega
10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za
katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven države EFTE ali Slovenije.Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za
določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice,
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridoblje-
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no izven zadevne države EFTE ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse
stroške, nastale izven zadevne države EFTE ali Slovenije,
vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven države EFTE ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki za začasni izvoz na oplemenitenje
ali podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med državami
pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav oziroma Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka.
Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s
pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih
pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja
ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso
bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega
natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v
dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita,
ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo
izven držav pogodbenic ali drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v državo EFTE ali v Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah sporazuma
pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže,
da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz države EFTE ali iz
Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v državi EFTE ali v Sloveniji;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in
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d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz države EFTE, iz Slovenije ali iz ene
od drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v
3. in 4. členu tega odloka, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v
državah EFTE ali v Sloveniji ne morejo uveljavljati kakršna
koli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki
se lahko uporablja v državi EFTE ali v Sloveniji, izrecno ali z
učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se
izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če
tam ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadar
koli predložiti katere koli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi
zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so
bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu
10. člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom,
ob upoštevanju naslednjih določb:
a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v
Sloveniji;
b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev
ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.
Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 2001.
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V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz države EFTE pri uvozu v
Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v
državo EFTE veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi
bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III; ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih
je mogoče identificirati (v nadaljevanju “izjava na računu”).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od uradnih jezikov države pogodbenice ali v
angleščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni
v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države EFTE ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od
drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v 3.
in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen oli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se
jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1,
tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor,
namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse
možnosti goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka
se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “DELIVRE A
POSTERIORI”,
“RILASCIATO A POSTERIORI”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“UTGEFIĐ EFTIR A”, “UTSTED SENERE”, “IZDANO
NAKNADNO”.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:
“DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “ DUPLICATO”, “DUPLICATE”, “EFTIRRIT”, “DVOJNIK”.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v državi EFTE ali v Sloveniji je mogoče zamenjati
prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu
blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj države EFTE ali Slovenije. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi,
pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
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štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil
izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadarkoli odvzamejo, če ga koristnik kakorkoli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem odloku.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka
ali
(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma
Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka
ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati,
kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika”, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov,
na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva,
potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi
za izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo,
da so primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
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4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu blaga velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo
v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki
ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov, če gre za majhne pakete, ali 1200 evrov,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena tega odloka in tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
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potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz
ene od drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v državi EFTE ali v Sloveniji, izdani ali
izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v
skladu z domačim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v državi EFTE ali v Sloveniji v skladu s tem
Protokolom ali v eni od drugih držav oziroma v Evropski
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, v skladu
s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem odloku.
28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena tega odloka.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21 tega odloka.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
tega odloka in tretjega odstavka 26. člena tega odloka v
primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto
vsaka zadevnih držav določi zneske v nacionalni valuti držav,
omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena tega odloka ali s tretjim
odstavkom 26. tega odloka s sklicevanjem na valuto, v
kateri se izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta
država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
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enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Države pogodbenice se obvesti o ustreznih zneskih.
4. Država lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi
pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Država
lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni uskladitvi iz
tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska preračunana
protivrednost v nacionalni valuti pred kakršnokoli zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti
lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi preračuna
zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo katerekoli države pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri
tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi držav EFTE in Slovenije si preko
EFTA Sekretariata medsebojno izmenjajo vzorčne odtise
žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju
potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
države EFTE in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti
informacij, ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice
in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo
zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in
opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti
o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma
Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka
ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
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6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi,
odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi
vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba predložiti
Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Države EFTE in Slovenija ukrenejo vse potrebno, da
zagotovijo, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da
na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz države EFTE ali Slovenije uvozijo v
prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih
opravijo predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na
izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga
EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z
določbami tega odloka.
VII. ODDELEK
KONČNI DOLOČBI
36. člen
Priloge
Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.
37. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-02/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega odloka.

Opomba 2:
2.1

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

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Določbe 6. člena tega odloka v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v državah pogodbenicah.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to,
ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva,
ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno
na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave
dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi
lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
Na primer:
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Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali pa oboje.
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar se to ne uporablja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.
Na primer :
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz
preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez
porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se
nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1

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

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

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

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

svila,
volna,
groba živalska dlaka,
fina živalska dlaka,
konjska žima,
bombaž,
materiali za izdelavo papirja in papir,
lan,
konoplja,
juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
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—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,
sintetični filamenti,
umetni filamenti,
prevodni filamenti,
sintetična rezana vlakna iz polipropilena,
sintetična rezana vlakna iz poliestra,
sintetična rezana vlakna iz poliamida,
sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,
sintetična rezana vlakna iz poliimida,
sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,
sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,
sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
druga sintetična rezana vlakna,
umetna rezana vlakna iz viskoze,
druga umetna rezana vlakna,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,
izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz pla stičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,
drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne
številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana
tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:
6.1

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

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.
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Na primer:
Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga
to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
i)
izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
ij)
izomerizacija;
k)
samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85
% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);
l)
samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;
n)
samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30
vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;
o)
samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije.
1.Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA
BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v
celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in užitni mesni klavnični
izdelki

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

3. pgl.

Ribe in raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni
med; užitni izdelki živalskega
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, razen za:

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

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom

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

ex 5. pgl.

Izdelki živalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; razen za:

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

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlaka
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje
in izravnavanje ščetin in dlak.

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7. pgl.

Užitne vrtnine in nekateri koreni in
gomolji

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

8. pgl.

Užitno sadje in oreščki; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje
in oreščki v celoti pridobljeni;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, čaj, mate čaj in začimbe;
razen za:

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

0901

Kava, pražena ali nepražena ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenično lepilo;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št. 0714
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in
krma

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

1301

Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole (na
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50
% cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1302
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani:
Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega
razkrajanja; predelane užitne
masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja mast (vključno s salom) in
piščančja mast, razen tiste iz tar.
št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar.š t.0203, 0206
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih proizvodov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega
mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1502

1504
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Maščobe govedi, ovac ali koz,
razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.
št. 0506.

- Drugo

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

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1504.

- Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne
iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1506.

- Drugo

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

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1507 do
1515

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra,
babasu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar .št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar.
št. 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Živalske ali rastlinske masti in olja
in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

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

1517

Margarina; mešanice ali preparati
iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

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

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot
je tar. št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza, v trdnem stanju, z
dodatkom arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli materiala iz 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1702
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drugi sladkorji, vključno s kemično
čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
mešanice umetnega ter naravnega
medu; karamelni sladkor:
- Kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

ex 1703

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

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

1704

Sladkorni izdelki (vštevši belo
čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar .št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1901

1902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
zdroba, škroba ali sladnega
ekstrakta, brez dodatka kakava ali
z dodatkom kakava v količini manj
kot 40 ut. %, računano na osnovo,
ki ne vsebuje maščob, ki niso
navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.
št. 0401 do 0404, brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
količini manj kot 5 ut. %, računano
na osnovo, ki ne vsebuje maščob,
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 ut. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 ut. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in
žitni izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. razen iz krompirjevega
škroba iz tar. št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu
ali v obliki kosmičev ali druga
obdelana zrnja (razen moke in
zdroba), predkuhana ali drugače
pripravljena, ki niso omenjena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice
vrste "durum" in njenih izdelkov, in
koruze vrste Zea indurata) v celoti
pridobljeni; (1)
- pri kateri vrednost katerega koli
uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, rižev
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega
sadja in drugih delov rastlin, razen
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljeno sadje, lupinasto sadje
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
ut.% ali več škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje,
sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (sušeni,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13348 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
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(3)

ali

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji in paste iz sadja in
lupinastega sadja, dobljeni s
kuhanjem, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenega lupinastega sadja in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in 1202 do 1207 presega 60
% cene izdelka franko tovarna.

- Kikirikijevo maslo; mešanice na
osnovi žit; palmova jedra; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani drugače kot v
sopari ali vodi, brez dodanega
sladkorja; zamrznjeni

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

2009

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, čaja, mate čaja, pražene
cikorije in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica:
- Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar .št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabi gorčična moka ali zdrob ali
pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke, razen pripravljenih
ali konzerviranih vrtnin iz tar. št.
2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis, razen za:

Izdelava, pri kateri:
 se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št.
izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vštevši mineralne vode in
sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pLMDþHUD]HQVDGQLKLQ]HOHQMDYQLK
VRNRYNLVHXYUãþDMRYWDUãW

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.

(4)
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2207
Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
več kot 80 vol. %; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
SULNDWHULPRUDELWLYVHXSRUDEOMHQR
JUR]GMHDOLNDWHULNROLPDWHULDOGREO
MHQL]JUR]GMDYFHORWLSULGREOMHQ
DOLþHVRYVLGUXJLXSRUDEOMHQLPDWH
ULDOLåHVSRUHNORPVHODKNRXSRUDEL
arak do višine 5 vol. %.

2208

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti
pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom,
se lahko uporabi arak do višine 5
vol. %.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev
ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303

2VWDQNLSULSURL]YRGQMLãNUREDL]
NRUX]H UD]HQ]JRãþHQLKWHNRþLQ]D
QDPDNDQMH ]YVHEQRVWMRSURWHLQRY
YHþNRWXWUDþXQDQRQDVXK
SUoizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa
uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
olivnega olja, ki vsebujejo več kot
3 ut. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
za živali

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

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z
obogateno vsebino ogljika,
prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z žaganjem ali kako
drugače razrezan v pravokotne
bloke ali plošče (vključno
kvadratne) debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike in
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali
kako drugače, v pravokotne bloke
ali plošče (vključno kvadratne)
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat
(magnezit).

(4)
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ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih
sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim
oljem, dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi, katerih se 65 %
ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši
mešanice naftnih olj in benzena),
za uporabo kot pogonska goriva ali
kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

ex 2709

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso
omenjeni niti zajeti na drugem
mestu, ki vsebujejo po teži 70 %
ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov . (3)

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar .št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.
2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani
vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni izdelki, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar.št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

(4)
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2713

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 28. pgl.

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih
kovin, radioaktivnih elementov ali
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. ,pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije
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(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata
pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemični izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. š, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov),
benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno
olje

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz
te tar. št. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 2905. Kovinski alkoholati iz
te tar. št. se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

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

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski
sulfo-nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in
2916 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932

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

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št..

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932 in 2933
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2934

Nukleinske kisline in njihove soli;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932, 2933 in
2934 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarne.

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilaktične ali diagnostične
namene; antiserumi in druge
frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali
so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni izdelki:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani
za terapevtske ali profilaktične
namene ali nepomešani izdelki
za te namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo:
- - človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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- - živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št.
3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se
uporabljajo materiali iz tar. št. 3003
ali 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)
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(3)

ali

(4)

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod
pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna .

ex 31. pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
obliki tablet ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do 10 kg bruto teže
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko pase uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna,

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

-

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

natrijev nitrat
kalcijev cianamid
kalijev sulfat
magnezijev kalijev sulfat

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve za
tekstil, pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna .

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

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

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

Stran

13360 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

3205

Lak barve; preparati, predvideni v
3. opombi v tem poglavju, na
osnovi "lak barv" (4)

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar št., razen materialov iz tar. št.
3203, 3204 in 3205. Materiali,
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno zgoščena (trda)
olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v
masteh, v neeteričnih oljih, voskih
ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski izdelki,
dobljeni z deterpenacijo eteričnih
olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. , vštevši materiale iz druge
"skupine" (5) v tej tar. št. Materiali,
uvrščeni v isto skupino, se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski, pripravljeni
voski, izdelki za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni izdelki,
paste za modeliranje in
"zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije
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ex 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftna olja ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da
predstavljajo manj kot 70 ut. %

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13361

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
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(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično
definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
ex 35 .pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Stran
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Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3505.

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

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

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

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

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični izdelki;
vžigalice; piroforne zlitine;
določeni vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:
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- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnega koli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutno (hitro)
fotografijo, občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 ali 3702.

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

3704

Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl.

Razni izdelki kemične industrije,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30
ut. % grafita

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 3803

Rafinirano talolje

Rafiniranje surovega talolja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni izdelki,
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

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

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki
in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo
v tekstilni, papirni, usnjarski in
podobnih industrijah, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih
površin; talila in drugi pomožni
preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki se
uporabljajo kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3811
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije,
za preprečevanje kopičenja
smole, za izboljšanje viskoznosti,
preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni aditivi,
za mineralna olja (vštevši bencin)
ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna
olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja
iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, ki so
uvrščeni v tar. št. 3811 ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za gumo in
plastične mase

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

3813

Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

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

3814

6HVWDYOMHQDRUJDQVNDWRSLODLQ
UD]UHGþLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH
]DMHWDQDGUXJHPPHVWXSULSUDYO
MHQDVUHGVWYD]DRGVWUDQMHYDnje
premazov

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

3818

.HPLþQLHOHPHQWLGRSLUDQL]DXSR
UDERYHOHNWURQLNLYREOLNLNROXWRY
SORãþLFDOLYSRGREQLKREOLNDK
NHPLþQHVSRMLQHGRSLUDQH za uporabo v elektroniki

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

(4)

Stran
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(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo manj kot 70 ut. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi in pripravljeni
diagnostični ali laboratorijski
reagenti s podlogo ali brez nje,
razen tistih iz tar. št. 3002 ali
3006

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

3823

Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični izdelki in preparati
kemične industrije in sorodnih
industrij (vštevši tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih izdelkov),
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, oszanki iz proizvodnje
kemične ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Naslednji iz te tarifne številke:
- - Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra
na osnovi naravnih smolnih
izdelkov
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki se uvrščajo v isto
tar. št., pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Naftenske kisline, njihove v vodi
netopne soli in njihovi estri
- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz
bituminoznih mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjevalci
- - Sušilci za vakumske cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen
s prečiščevanjem svetlega plina
- - Sulfonaftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

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

(4)

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

Stran
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(2)

3901 do
3915

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz
plastike; razen za tar. št. ex 3907
in 3912, za kateri so pravila
določena v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (6)

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

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren
kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki se uvrščajo v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

- Poliester

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

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je proizvod ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

3916 do
3921

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

ex 3907

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

 Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vštevši kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

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

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli materiala,
uvrščenega v isto tar. št., kot je
izdelek, ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov. (7)

- Drugi:

ex 3921

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

Stran
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(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 4011 ali
4012.

ex 4017

Izdelki iz kavčuka

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

4104 do
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen
usnja iz tar. št. 4108 ali 4109
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do
4107, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi, kvadrati in
podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega
krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna iz
tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; lesno oglje;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa,olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali topo ali zobato dolžinsko
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
plošče debeline do 6 mm, sestavljen in drug les, žagan po dolžini,
rezan ali lupljen, skobljan, brušen
ali lepljen s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem, debeline do
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem.

ex 4409

Les, profiliran po vsej dolžini katerega koli roba ali strani, skobljan
ali ne, brušen ali topo ali zobato
dolžinsko spojen ali ne:
- Brušeni ali topo ali zobato dolžinsko spojeni

Brušenje ali topo ali zobato
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic, vencev ali
okrasnih letev.

ex 4410 do
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne
letve za notranjo dekoracijo in
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in
okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža, iz
lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh
glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdelki
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabljajo celičaste lesene
plošče, skodle in opaži.

- Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št.,
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri seYVLXSRUDEO
MHQLPDWHULDOLXYUãþDMRYGUXJRWDU
ãWNRWMHWDUãWL]GHOND

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materialLXYUãþDMRYGUXJRWDUãW
NRWMHWDUãWL]GHOND

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje in
prenašanje (razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje
in ofsHWQHSORãþHL]SDSLUMDYãNDW
ODKDOLEUH]ãNDWHO

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
iz papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v škatlah, vrečkah,
notesih in podobnih pakiranjih, iz
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in druge
posode za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsLXSRUDEOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi izdelki grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši
koledarske bloke:

ex 50. pgl.

- Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke,
neprimerne za odvijanje, odpadke
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov
svile

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13376 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska dlaka;
preja in tkanine iz konjske žime;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje,
dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 52. pgl.

Bombaž, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge
Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13378 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
 kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Stran

13380 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz : (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi,
konopi in prameni ter izdelki iz njih,
razen:

5602

Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
- Iglana klobučevina
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– polipropilenski filament iz tar. št.
5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506, ali
– filamentni trak iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega filamenta ali
vlakna nižja od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne
kaše.

Niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. št. 5404
ali 5405, impregnirani, prevlečeni,
obloženi z gumo ali plastično
maso:
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

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

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, posukana ali
ne, izdelana iz tekstilne preje ali
trakov ali podobnega iz tar. št.
5404 ali 5405, kombinirana s
kovino v obliki niti, traku ali prahu
ali prevlečena s kovino

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja in zviti trak in
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405
(razen iz tar. št. 5605 in posukane
preje iz konjske žime); ženiljska
preja (vključno kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta
preja

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506 ali
– filamentni traki iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih vsebina
vsakega filamenta ali vlakna manjša
od 9 deciteksov, pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 58. pgl.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna ali
jute,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

Specialne tkanine; taftane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije;
pozamentarije; vezenine; razen:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13384 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

5805

Ročno tkane tapiserije (vrste
gobelin, flandrijske, aubusson,
beauvais, in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene: tkanine
za kopiranje; platna, pripravljena
za slikanje, toge tkanine (buckram)
in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje in najlona, poliestra
in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo do, vštevši 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane,
premazane, prevlečene ali prekrite
ali laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar. št. 5902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike;
talna prekrivala na tekstilni podlagi,
premazana prevlečena ali prekrita,
razrezana v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

Izdelava iz preje. (8)

- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)
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ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.
5906

5907

Gumirane tekstilne tkanine, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pletene ali kvačkane tkanine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali
prekrite; poslikana platna za
odrske kulise, tkanine za ateljeje in
podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5908

5909 do
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali
pleteni, za svetilke, peči,
vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne
mrežice za plinsko razsvetljavo in
cevasto pleteni materiali za plinske
svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več
osnovami in/ali votki ali ravno
tkane z več osnovami in/ali votki
iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(9)
- - preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- - preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov,
dobljenih z polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
- - monofilamenta iz politetrafluoretilena, (9)
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
- - preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (9)
- - kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4-cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,

(4)
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- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

60. pgl.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

61. pgl.

ex 62. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali
drugačnim sestavljanjem, iz
dveh ali več kosov pletene ali
kvačkane tkanine, ki je urezana v
določeno obliko ali neposredno
pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz preje. (8) (10)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje. (8) (10)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki,
ženska, dekliška in za dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(19)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

6213 in
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe,
rute, naglavne rute, tančice in
podobni izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z
najmanj dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.
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Drug gotov pribor za oblačila, deli
oblačil ali, pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(10)

- Ognjevarna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (10)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih materialov

- Drugi:

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen
pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(10) (11)

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo
za pakiranje blaga

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

6306

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

6307

- Netkani

Izdelava iz: (8) (10)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje
za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez
njega za izdelovanje preprog in
pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljenih v
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v garnituri mora
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo,
če ne bi bil v garnituri. Predmeti
brez porekla pa se lahko vključijo,
če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko
tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev; gamaše in podobni
izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen spajanja gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate ali
druge komponente podplatov iz tar.
št. 6406.

6406

Deli obutve (vštevši zgornje dele,
pritrjene ali ne na podplate, razen
na zunanje podplate), odstranljivi
vložki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz
klobučevine, izdelani iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vštevši tudi podložene ali
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

Klobuki in druga pokrivala, pleteni
ali kvačkani ali izdelani iz čipke,
klobučevine ali drugih tekstilnih
tkanin (razen trakov), tudi okrašena
ali podložena; mrežice za lase iz
kakršnega koli materiala,
okrašene ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice stolčki, biči, korobači in
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vštevši palice
dežnike, vrtne sončnike in
podobne dežnike)

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

6505

(10)

(10)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz njih; umetno cvetje; lasuljarski
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta,izdelki iz
mešanic na podlagi azbesta iz
mešanic na podlagi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na
podlagi iz papirja, kartona ali
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vštevši
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda
neokvirjeno ali nespojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (12)
- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 7001.

(4)
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7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vštevši tudi vzvratna
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki za namizno in
kuhinjsko uporabo, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št.
7010 ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih
izdelkov, če vrednost ročno pihanih
steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti,
ali
- steklene volne.
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ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi in
poldragi kamni; plemenite kovine,
kovine, platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična
separacija plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih
kovin.

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih
biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
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Izdelava iz delov navadne kovine,
neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem,
da vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali
7205.

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

7217

Hladno vlečena žica iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Hladno vlečena žica iz nerjavnega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz
drugih vrst legiranega jekla; votle
palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali
7224.

7229

Hladno vlečena žica iz drugih vrst
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Železni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7302

Deli za železniške in tramvajske
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za tirna
ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice, distančne
palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz
nerjavnega jekla (ISO št.
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več
delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in
peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri,
strehe, strešna ogrodja, vrata in
okna ter okviri zanje, opaži,
pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili in
cevi in podobno, pripravljeni za
uporabo v konstrukcijah; iz železa
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki
in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo
uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
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7401

Bakrov kamen, cementni baker
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo
v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker,
ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot
je tar. št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja
in drugi vmesni izdelki metalurgije
niklja; surovi nikelj; nikljasti
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 76. pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za
ojačanje in podobnih materialov
(vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice, in ekspandirane
kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni
materiali (vštevši tudi neskončne
trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki, razen
za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.
izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Surovi svinec:
- Rafinirani svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in odpadki iz tar.
št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 8002.

(4)
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8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13401

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, uvrščenih v
isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli
iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205 v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.
razen 8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če njihova
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje,
kovanje, prerpezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali
odvijanje vijakov), vštevši matrice
za izvlačenje ali istiskanje kovine in
orodje za vrtanje sten in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.
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8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože),
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za
striženje, mesarske ali kuhinjske
sekače, mesarske sekire in noži za
sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in
pedikiranje (vštevši tudi pilice za
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, penovke,
lopatice za serviranje kolačev, noži
za ribe, noži za maslo, prijemalke
za sladkor in podoben kuhinjski in
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tar. št.
8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.
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(3)

ali

(4)

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja) za
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. (13)

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

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
tistih iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot sta 8403 ali 8404.

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

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

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motorji)

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

8409

Deli,NLVRSULPHUQLL]NOMXþQRDOL
SUHWHåQR]DPRWRUMHL]WDUãW
DOL

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature
in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri
katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne
črpalke, razen klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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(3)

ali

(4)

ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in
kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo in valji
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

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

8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali večjo), vključno
stroje za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja teže;
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali razkladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

Stran

13406 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8429

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Buldožerji, angledožerji, grejderji,
stroji za nabijanje in cestni valjarji,
mehanske lopate, ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, samovozni:
- Cestni valjarji

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

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno
ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za izdelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
izdelavo ali končno obdelavo
papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13407

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
kaše, papirja ali kartona, vštevši
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo
v tekstilni industriji

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

ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in
8445

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

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivaje
knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za
šivalne stroje; igle za šivalne
stroje:

8456
do
8466

- Šivalni stroji (samo verižni vbod),
z glavami z maso do 16 kg brez
motorja ali do 17 kg z motorjem

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom,
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak so
že s poreklom.

- Drugi

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

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456
do 8466

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

(4)

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

Stran

13408 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov, razmnoževalni
stroji, stroji za spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne kovin;
modelne plošče; modeli za
kalupe; kalupi za kovino (razen
kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale,
gume ali plastične mase

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

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali več plasti kovine; garniture
tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

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

8485

Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni ali zajeti
drugje v tem poglavju

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

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in
reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske
slike in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)

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

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13409

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8503 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8501 ali 8503, skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih
omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletni električni sestavi za ojačevanje zvoka

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

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

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni
avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

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

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

Stran

13410 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, vštevši aparate z
vgrajenimi napravami za
reprodukcijo zvoka ali brez njih

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

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

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike in zvoka, ki
imajo vgrajen videotuner ali ne

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

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

8522

Deli in pribor, uporabni izključno ali
pretežno z aparati iz tar. št. 8519
do 8521

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

8523

Pripravljeni prazni nosilci za
zvočna in podobna snemanja
drugih pojavov, razen izdelkov iz
37. poglavja

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

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci, vključno z zvočnimi in
drugimi podobno posnetimi pojavi,
vključno matrice in galvanske
odtise za proizvodnjo plošč, razen
izdelkov iz 37. poglavja
- Matrice in galvanski odtisi za
izdelavo plošč

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

- Drugo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8523, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13411

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka;
televizijske kamere; videokamere
za snemanje posamičnih slik in
druge videosnemalne kamere

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

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

8526

Radarji, pomožne naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko
daljinsko krmiljenje

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

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vštevši sprejemnike, kombinirane v
istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z
uro

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

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

8528

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

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

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

Stran

13412 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8529

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
primerni za uporabo z aparati iz tar.
št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni za
uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo
slike

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

- Drugi

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

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

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare
in druge osnove, opremljene z
dvema ali več aparati iz tar. št.
8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega
toka, vštevši tiste z vdelanimi
inštrumenti ali aparati iz 90.
poglavja, razen komutacijskih
aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13413

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8541 ali 8542 skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano ali
elektrolitsko oksidirano žico),
kabli (vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez; kabli iz
optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

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

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za svetilke, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali drugega
oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

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

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
električne vodnike in spojke zanje,
iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8548

Odpadki in ostanki primarnih celic,
primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne
celice; iztrošene primarne baterije
in iztrošeni električni akumulatorji;
električni deli strojev ali aparatov,
ki niso navedeni ali zajeti drugje v
tem poglavju

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

ex 86. pgl.

Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli;
železniški ali tramvajski tirni sklopi
in pribor in njihovi deli;mehanska
(vključno elektromehanska)
oprema za prometno signalizacijo
vseh vrst; razen za:

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

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, pristaniščih ali
letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli
in pribor; razen za:

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

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na
letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se
uporabljajo na peronih železniških
postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vštevši tista, ki so
opremljena z orožitvenimi sredstvi;
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Motorna kolesa (vštevši mopede)
in kolesa s pomožnim motorjem, z
bočno prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z izmeničnim
notranjim zgorevanjems prostornino cilindra:
- - do 50 cm3

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

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

- - nad 50 cm3

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

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

- Drugi

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

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

ex 8712

Kolesa brez krogliþQLKOHåDMHY

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 8714.

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

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št.8804.

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

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobna
oprema; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Ne sme
se uporabljati ladijske trupe iz tar.
št. 8906 .

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

ex 90. pgl.

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni,
medicinski ali kirurški inštrumenti
in aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9001

Optična vlakna in snopi iz optičnih
vlake, kabli iz optičnih vlaken
razen iz tar. št. 8544; listi in plošče
iz polarizirajočega materiala; leče
(vštevši kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega koli
materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov,
razen takih optičnih neobdelanih
steklenih elementov

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

9004

Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

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

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

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

ex 9006

Fotografski aparati, razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
žarnice, razen bliskovnih žarnic z
električnim vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

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

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi
aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

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

Stran
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9011

Optični mikroskopi, vštevši tiste za
mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski inštrumenti in
aparati

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

9015

Geodetski (vštevši fotogrametrijski,
oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni inštrumenti in
aparati, razen kompasov; daljinomeri

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

9016

Tehtnice z občutljivostjo 5 centigramov (0,05g) ali več , z utežmi
ali brez njih

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

9017

Inštrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni inštrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali zajeti
v tem poglavju

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

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
inštrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, druge elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo
vida:

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. vštevši materiale iz tar. št.
9018.

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske razen varovalnih mask brez
mehaničnih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9024

Stroji in aparati za preizkušanje
trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

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

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
vlagomeri in psihrometri, tudi
kombinacije teh inštrumentov, z
možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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9026

Inštrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali
drugih spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote); razen
inštrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 ali 9032

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

9027

Inštrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali
dima); inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo viskoznosti,
poroznosti, raztezanja, površinske
napetosti ali podobno, inštrumenti
in aparati za kalorimetrijska,
akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomi

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

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije,
vštevši merilnike za njihovo umerjanje:

9029

- Deli in pribor

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

- Drugi

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

Števci vrtljajev, števci proizvodnje,taksimetri, kilometrski števci,
števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri,
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; inštrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj

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

9031

Inštrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni
ali zajeti drugje v tem poglavju;
projektorji profilov

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

9032

Inštrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

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

Deli in pribor (ki niso navedeni ali
zajeti drugje v tem poglavju) za
stroje, naprave, inštrumente ali
aparate iz 90. poglavja

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

ex 91. pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli;
razen za:

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

9105

Druge ure

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

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

9109

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni

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

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

9033
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9110

Kompletni mehanizmi za osebne
ali druge ure, nesestavljeni ali
delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure,
sestavljeni; grobi urni mehanizmi
za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvrščeni v tar. št. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10
% cene izdelka franko tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne
ali prevlečeni ali ne s plemenito
kovino

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

- Drugi

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

92. pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

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

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

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

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo; posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in
druga svetila, ki niso navedena ali
zajeta drugje; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno; montažne zgradbe;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je
že pripravljena za uporabo v tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna,
- so vsi drugi uporabljeni materiali
že s poreklom in se uvrščajo v
druge tar. št., razen tar. št. 9401
ali 9403

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

9405

Svetilke in druga svetila, vštevši
reflektorje in njihove dele, ki niso
navedeni ali zajeti drugje; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z
imeni in podobno, s trajno pritrjenim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni ali zajeti
drugje

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

9406

Montažne zgradbe

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

ex 95. pgl.

,JUDþHUHNYL]LWL]DGUXåDEQHLJUHLQ
ãSRUW njihovi deli in pribor; razen
za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli (v
merilu) in podobni modeli za igro,
vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni izdelani izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

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

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebno nego, za šivanje ali
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala,
če ne bi bil vključen v garnituro.
Lahko pa se vključijo predmeti brez
porekla, če njihova skupna vrednost
ne presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi,
gumbi za srajce in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in
označevalci z vrhom iz polsti ali
drugega poroznega materiala;
nalivna peresa in podobna peresa;
peresa za kopiranje; patentni
svinčniki; peresniki, držala za
svinčnike in podobna držala; deli
(vključno kapice in ščipalke)
navedenih izdelkov, razen tistih iz
tar.št. 9609

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo peresa in njihove konice iz iste
tar. št.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13425

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih
ali v patronah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

(1)

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

(2)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.

(4)

Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(5)

Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(6)

Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907
do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(7)

Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(8)

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni

(9)

Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

opombi 5.

(10) Glej uvodno opombo 6.
(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III

Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati
je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kHPLþQLPLVUHGVWYLRSD]QRQDSUYLSRJOHG
2.
Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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Št.

POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

____________________________________________________

(navedba neobvezna)
in
____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................
Datum ................................................

5. Namembna država, skupina
držav ali teritorij

9. Bruto teža
(kg) ali druga
merska enota
(l, m3, itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Žig

Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................
..............................................................

.........................................................
(Podpis)
(1)
(2)

Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

(Podpis)
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.

V ________________, dne ____________________________

je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ
in da so navedbe, ki jih vsebuje točne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

Žig

__________________________________________________
(podpis)

V ________________, dne ____________________________

Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________
(1) Označi z X ustrezno navedbo.

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisoY0RUHELWQLSRSUDYNLPRUDMRELWLL]YHGHQLWDNRGDVHQDSDþQH
QDYHGEHSUHþUWDMRLQSRSRWUHELGRGDMRSUDYLOQH9VDNRWDNRVSUHPHPERPRUDSRWUGLWLWLVWLNLMHSRWUGLORL]SROQLOLQMR
RYHULWLFDULQVNHREODVWLGUåDYHDOLR]HPOMDL]GDMH
2. Izdelki, navedenLYSRWUGLOXVLPRUDMRVOHGLWLQHSUHNLQMHQRLQSUHGYVDNLPL]GHONRPPRUDELWL]DSRUHGQDãWHYLOND
1HSRVUHGQRSRG]DGQMLPL]GHONRPPRUDELWLSRWHJQMHQDYRGRUDYQDþUWD1HXSRUDEOMHQSURVWRUPRUDELWLSUHþUWDQWD
NRGDMHGRGDMDQMHQDNQDGQLKSRGDWNRYRQHmRJRþHQR
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
EUR. 1
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

No

A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)

____________________________________________________

in

____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav ali
teritorij porekla proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom

5. Namembna država, skupina držav
ali teritorij

7. Opombe

(navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9. Bruto teža (kg)
ali druga merska enota
(l,m3,itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, QDSUHJOHGPRMHJDNQMLJRYRGVWYDLQRNROLãþin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

..................................................
(Kraj in datum)

...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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5145.

Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 9 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA)

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

UREDBO
o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 9 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA)
1. člen
Protokol 7 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in
načinih upravnega sodelovanja k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97, 98/98, 104/99 in 121/00) se
spremeni in dopolni, kot sledi:
1) Točka i) 1. člena se nadomesti s tem besedilom:
“i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 4. členu,
ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva
preverljiva cena, plačana za materiale v državi pogodbenici.“
2) 7. člen se nadomesti kot sledi:
“7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in
glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v državi pogodbenici.“
3) V 15. členu se zadnji stavek šestega odstavka nadomesti s tem stavkom:
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“ Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2001.“
4) Za 20. členom se doda naslednji člen:
“20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi
splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je
bil izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem protokolu.“
5) V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za
besedo “izvoznika“ doda naslednje:
“v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, “
6) 30. člen se nadomesti s tem besedilom:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka zadevnih držav
določi zneske v nacionalni valuti držav, omenjenih v 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Države pogodbenice se obvestijo o ustreznih zneskih.
4. Država lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi
pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Država
lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni uskladitvi iz
tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska preračunana
protivrednost v nacionalni valuti pred kakršno koli zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti
lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi preračuna
zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo države pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.“
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2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-01/2000-1
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5146.

Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini (CEFTA) in Sporazuma o pristopu
Romunije k CEFTA ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in
Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k
CEFTA

Na podlagi prvega odstavka 17. člena uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
in Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA ter začasni
uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o
pristopu Republike Bolgarije k CEFTA (Uradni list RS, št.
121/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini (CEFTA) in Sporazuma o pristopu
Romunije k CEFTA ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in
Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k
CEFTA
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošno
Ta odlok določa preferencialna pravila o poreklu blaga,
ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) in
Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o
pristopu Republike Bolgarije k CEFTA.
2. člen
Definicije
Za namene tega odloka:
a) “izdelava“ pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
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f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi pogodbenici, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava
pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v državi pogodbenici;
h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;
i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih
materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 4. členu
tega odloka ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale v državi
pogodbenici;
j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tem odloku navaja kot “Harmonizirani sistem“ ali “HS“;
k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;
m) “ozemlje“ vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
3. člen
Splošne zahteve
1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) in Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA ter začasni uporabi Dodatnega protokola št.6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA (v nadaljevanju: sporazuma) se
naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici v
smislu 5. člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v tej državi pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem
ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v tej državi pogodbenici v smislu 6. člena
tega odloka;
4. člen
Kumulacija porekla
1. Ne glede na določbe 2. člena tega odloka izdelki
veljajo za izdelke s poreklom iz pogodbenice, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Evropske
skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami Protokola o pravilih o
poreklu, priloženega k sporazumom med to državo pogod1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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benico in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali
predelava, opravljena v tej državi pogodbenici presega tisto,
omenjeno v 7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi
pogodbenici, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu
tega odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te
države pogodbenice samo, kadar je tam dodana vrednost
višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni
tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz
države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v tej državi pogodbenici.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v državi pogodbenci, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od
teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila
v tem odloku.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi pogodbenici:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda države
pogodbenice;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega odstavka;
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j) tega odstavka.
2. Izraza “njihova plovila“ in “njihove predelovalne ladje“ v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka tega člena se
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirani ali se vodijo v državi pogodbenici;
b) ki plujejo pod zastavo te države pogodbenice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te
države pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od držav
pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik
upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov
takih odborov državljani te države pogodbenice in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tej državi pogodbenici ali javnim organom
ali državljanom te države pogodbenice;
d) katerih kapitan in častniki so državljani te države
pogodbenice; in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani te države pogodbenice.
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6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da katerikoli od odstotkov, ki so navedeni v seznamu
kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki
jih določa 7. člen tega odloka.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in
glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih
znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v državi pogodbenici.
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8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, so del običajne opreme
in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 4. člena tega odloka in tretjega
odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa
blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v državah pogodbenicah izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 4. člena tega odloka, se blago s
poreklom, izvoženo iz ene od držav pogodbenic v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo, in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
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3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven držav pogodbenic
na materialih, izvoženih iz ene od pogodbenic in ponovno
tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
držav pogodbenic ali so pred njihovim izvozom bili obdelani
ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven držav
pogodbenic ob uporabi določb tega člena ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven držav pogodbenic. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določitev
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov
brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene države pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven
države pogodbenice z uporabo določb tega člena, ne sme
presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni vse
stroške, nastale izven držav pogodbenic, vključno vrednosti
tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven držav pogodbenic, se opravi
v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega odloka in se prevažajo neposredno med državami pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4.
členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja države pogodbenice.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
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(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita ali
c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v državo
pogodbenico, pri uvozu veljajo ugodnosti po določbah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz države pogodbenice v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v državi pogodbenici;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu tega odloka, za katere se
izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v tej državi pogodbenici ne morejo uveljavljati
kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki
se lahko uporablja v državi pogodbenici, izrecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu
10. člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.
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5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko država pogodbenica uporablja sistem povračila carine ali oprostitve plačila
carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:
a) za izdelke, ki sodijo v 25. do 49. poglavje ter 64. do
97. poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v tej
državi pogodbenici;
b) za izdelke, ki sodijo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v tej državi pogodbenici.
Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2001.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz države pogodbenice pri
uvozu v drugo državo pogodbenico veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III; ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih
je mogoče identificirati (v nadaljevanju: izjava na računu).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov držav pogodbenic ali držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka, in v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba
pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od
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drugih držav, omenjenih v 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim
zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor,
namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse
možnosti goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka
se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti eno od naslednjih navedb:
“VYSTAVENO DODATEČNÌ”,
“IZDANO NAKNADNO”,
“WYSTAVIONE RETROSPEKTYWNIE”,
“KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL”,
“VYSTAVENÉ DODATOČNE”,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“DELIVRE A POSTERIORI”,
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu tega
odloka.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe“ potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:
“DUPLIKÁT”,
“DVOJNIK”,
“DUPLIKAT”,
“MÁSOLAT”,
“DUPLICATE”,
“DUPLICATA”,
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu tega
odloka.
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3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe“ dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v državi pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj države pogodbenice. Nadomestno(a) potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi
splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je
bil izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem odloku.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
4. členu tega odloka in izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
odloka.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
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države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati,
kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov,
na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva,
potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo,
da so primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega od-
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stavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo
v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki
ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov, če gre za majhne pakete ali 1200 evrov,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. in tretjem
odstavku 21. člena tega odloka, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu
blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka, in izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka, so med drugim lahko:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v državi pogodbenici, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v državi pogodbenici, izdani ali izdelani
v državi pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v državi pogodbenici v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu tega
odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem odloku.
28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena tega odloka.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena tega odloka.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
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29. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena tega odloka in tretjega odstavka 26. člena tega odloka
v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto
vsaka zadevnih držav določi zneske v nacionalni valuti držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena tega odloka ali s tretjim
odstavkom 26. člena tega odloka s sklicevanjem na valuto,
v kateri se izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta
država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Države pogodbenice se obvestijo o ustreznih zneskih.
4. Država lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi
pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Država
lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni uskladitvi iz
tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska preračunana
protivrednost v nacionalni valuti pred kakršno koli zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti
lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi preračuna
zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo države pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi držav pogodbenic si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh
potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
države pogodbenice preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o
prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.
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32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice
in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo
zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
ki so omenjene v 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravo poreklo izdelkov,
carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih
okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi,
odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi
vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba predložiti
Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Države pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da
na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz države pogodbenice uvozijo v prosto
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cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.
VII. ODDELEK
KONČNI DOLOČBI
36. člen
Priloge
Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.
37. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-01/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega odloka.

Opomba 2:
2.1

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

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Določbe 6. člena tega odloka v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v državah pogodbenicah.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za
tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je
bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se
sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno
na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave
dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi
lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
Na primer:
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Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali pa oboje.
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar se to ne uporablja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.
Na primer :
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz
preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez
porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se
nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1

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

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

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

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

svila,
volna,
groba živalska dlaka,
fina živalska dlaka,
konjska žima,
bombaž,
materiali za izdelavo papirja in papir,
lan,
konoplja,
juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,
sintetični filamenti,
umetni filamenti,
prevodni filamenti,
sintetična rezana vlakna iz polipropilena,
sintetična rezana vlakna iz poliestra,
sintetična rezana vlakna iz poliamida,
sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,
sintetična rezana vlakna iz poliimida,
sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,
sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,
sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
druga sintetična rezana vlakna,
umetna rezana vlakna iz viskoze,
druga umetna rezana vlakna,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,
izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz pla stičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,
drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne
številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana
tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:
6.1

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

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.
Na primer:
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Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga
to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
i)
izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
ij)
izomerizacija;
k)
samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85
% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);
l)
samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;
n)
samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30
vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;
o)
samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3

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

1.Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA
BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v
celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in užitni mesni klavnični
izdelki

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

3. pgl.

Ribe in raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni
med; užitni izdelki živalskega
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, razen za:

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

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom

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

ex 5. pgl.

Izdelki živalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; razen za:

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

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlaka
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje
in izravnavanje ščetin in dlak.

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7. pgl.

Užitne vrtnine in nekateri koreni in
gomolji

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

8. pgl.

Užitno sadje in oreščki; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje
in oreščki v celoti pridobljeni;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, čaj, mate čaj in začimbe;
razen za:

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

0901

Kava, pražena ali nepražena ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenično lepilo;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št. 0714
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in
krma

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

1301

Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole (na
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50
% cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani:
Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega
razkrajanja; predelane užitne
masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja mast (vključno s salom) in
piščančja mast, razen tiste iz tar.
št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar.š t.0203, 0206
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih proizvodov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega
mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1502

1504
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Maščobe govedi, ovac ali koz,
razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.
št. 0506.

- Drugo

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

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1504.

- Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne
iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1506.

- Drugo

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

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra,
babasu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar .št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar.
št. 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Živalske ali rastlinske masti in olja
in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

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

1517

Margarina; mešanice ali preparati
iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

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

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot
je tar. št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza, v trdnem stanju, z
dodatkom arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli materiala iz 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1702
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drugi sladkorji, vključno s kemično
čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
mešanice umetnega ter naravnega
medu; karamelni sladkor:
- Kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

ex 1703

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

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

1704

Sladkorni izdelki (vštevši belo
čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar .št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1901

1902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
zdroba, škroba ali sladnega
ekstrakta, brez dodatka kakava ali
z dodatkom kakava v količini manj
kot 40 ut. %, računano na osnovo,
ki ne vsebuje maščob, ki niso
navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.
št. 0401 do 0404, brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
količini manj kot 5 ut. %, računano
na osnovo, ki ne vsebuje maščob,
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 ut. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 ut. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in
žitni izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

(4)
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1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. razen iz krompirjevega
škroba iz tar. št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu
ali v obliki kosmičev ali druga
obdelana zrnja (razen moke in
zdroba), predkuhana ali drugače
pripravljena, ki niso omenjena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice
vrste "durum" in njenih izdelkov, in
koruze vrste Zea indurata) v celoti
pridobljeni; (1)
- pri kateri vrednost katerega koli
uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, rižev
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega
sadja in drugih delov rastlin, razen
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljeno sadje, lupinasto sadje
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
ut.% ali več škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje,
sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (sušeni,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji in paste iz sadja in
lupinastega sadja, dobljeni s
kuhanjem, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenega lupinastega sadja in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in 1202 do 1207 presega 60
% cene izdelka franko tovarna.

- Kikirikijevo maslo; mešanice na
osnovi žit; palmova jedra; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani drugače kot v
sopari ali vodi, brez dodanega
sladkorja; zamrznjeni

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

2009

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, čaja, mate čaja, pražene
cikorije in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica:
- Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar .št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabi gorčična moka ali zdrob ali
pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke, razen pripravljenih
ali konzerviranih vrtnin iz tar. št.
2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis, razen za:

Izdelava, pri kateri:
 se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št.
izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vštevši mineralne vode in
sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pLMDþHUD]HQVDGQLKLQ]HOHQMDYQLK
VRNRYNLVHXYUãþDMRYWDUãW

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2207
Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
več kot 80 vol. %; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
SULNDWHULPRUDELWLYVHXSRUDEOMHQR
JUR]GMHDOLNDWHULNROLPDWHULDOGREO
MHQL]JUR]GMDYFHORWLSULGREOMHQ
DOLþHVRYVLGUXJLXSRUDEOMHQLPDWH
ULDOLåHVSRUHNORPVHODKNRXSRUDEL
arak do višine 5 vol. %.

2208

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti
pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom,
se lahko uporabi arak do višine 5
vol. %.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev
ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303

2VWDQNLSULSURL]YRGQMLãNUREDL]
NRUX]H UD]HQ]JRãþHQLKWHNRþLQ]D
QDPDNDQMH ]YVHEQRVWMRSURWHLQRY
YHþNRWXWUDþXQDQRQDVXK
SUoizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa
uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
olivnega olja, ki vsebujejo več kot
3 ut. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita,
sladkor ali melase, meso ali mleko
že s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.
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ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z
obogateno vsebino ogljika,
prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z žaganjem ali kako
drugače razrezan v pravokotne
bloke ali plošče (vključno
kvadratne) debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike in
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali
kako drugače, v pravokotne bloke
ali plošče (vključno kvadratne)
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat
(magnezit).
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ali

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih
sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim
oljem, dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi, katerih se 65 %
ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši
mešanice naftnih olj in benzena),
za uporabo kot pogonska goriva ali
kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

ex 2709

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna

(4)
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2710

2711
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ali

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso
omenjeni niti zajeti na drugem
mestu, ki vsebujejo po teži 70 %
ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov . (3)

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar .št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.
2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani
vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni izdelki, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar.št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.
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Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 28. pgl.

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih
kovin, radioaktivnih elementov ali
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. ,pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata
pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemični izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. š, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov),
benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno
olje
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz
te tar. št. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 2905. Kovinski alkoholati iz
te tar. št. se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

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

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski
sulfo-nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in
2916 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932

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

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št..

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932 in 2933
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2934

Nukleinske kisline in njihove soli;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932, 2933 in
2934 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarne.

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilaktične ali diagnostične
namene; antiserumi in druge
frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali
so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni izdelki:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani
za terapevtske ali profilaktične
namene ali nepomešani izdelki
za te namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo:
- - človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3003 in
3004
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- - živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št.
3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se
uporabljajo materiali iz tar. št. 3003
ali 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod
pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna .

ex 31. pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
obliki tablet ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do 10 kg bruto teže
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko pase uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna,

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

-

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

natrijev nitrat
kalcijev cianamid
kalijev sulfat
magnezijev kalijev sulfat

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve za
tekstil, pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna .

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

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

3205

Lak barve; preparati, predvideni v
3. opombi v tem poglavju, na
osnovi "lak barv" (4)

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar št., razen materialov iz tar. št.
3203, 3204 in 3205. Materiali,
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno zgoščena (trda)
olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v
masteh, v neeteričnih oljih, voskih
ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski izdelki,
dobljeni z deterpenacijo eteričnih
olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. , vštevši materiale iz druge
"skupine" (5) v tej tar. št. Materiali,
uvrščeni v isto skupino, se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski, pripravljeni
voski, izdelki za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni izdelki,
paste za modeliranje in
"zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftna olja ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da
predstavljajo manj kot 70 ut. %

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično
definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
ex 35 .pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3505
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3505.

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

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

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

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

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični izdelki;
vžigalice; piroforne zlitine;
določeni vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:
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- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnega koli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutno (hitro)
fotografijo, občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 ali 3702.

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

3704

Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl.

Razni izdelki kemične industrije,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30
ut. % grafita

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

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

Uradni list Republike Slovenije
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(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 3803

Rafinirano talolje

Rafiniranje surovega talolja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni izdelki,
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

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

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki
in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo
v tekstilni, papirni, usnjarski in
podobnih industrijah, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih
površin; talila in drugi pomožni
preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki se
uporabljajo kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

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

Stran
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3811

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije,
za preprečevanje kopičenja
smole, za izboljšanje viskoznosti,
preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni aditivi,
za mineralna olja (vštevši bencin)
ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna
olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja
iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, ki so
uvrščeni v tar. št. 3811 ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za gumo in
plastične mase

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

3813

Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

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

3814

6HVWDYOMHQDRUJDQVNDWRSLODLQ
UD]UHGþLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH
]DMHWDQDGUXJHPPHVWXSULSUDYO
MHQDVUHGVWYD]DRGVWUDQMHYDnje
premazov

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

3818

.HPLþQLHOHPHQWLGRSLUDQL]DXSR
UDERYHOHNWURQLNLYREOLNLNROXWRY
SORãþLFDOLYSRGREQLKREOLNDK
NHPLþQHVSRMLQHGRSLUDQH za uporabo v elektroniki

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

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo manj kot 70 ut. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi in pripravljeni
diagnostični ali laboratorijski
reagenti s podlogo ali brez nje,
razen tistih iz tar. št. 3002 ali
3006

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

3823

Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični izdelki in preparati
kemične industrije in sorodnih
industrij (vštevši tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih izdelkov),
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, oszanki iz proizvodnje
kemične ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

(4)
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- Naslednji iz te tarifne številke:
- - Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra
na osnovi naravnih smolnih
izdelkov

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki se uvrščajo v isto
tar. št., pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Naftenske kisline, njihove v vodi
netopne soli in njihovi estri
- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz
bituminoznih mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjevalci
- - Sušilci za vakumske cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen
s prečiščevanjem svetlega plina
- - Sulfonaftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

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

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3901 do
3915
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz
plastike; razen za tar. št. ex 3907
in 3912, za kateri so pravila
določena v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (6)

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

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren
kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki se uvrščajo v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

- Poliester

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

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je proizvod ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

3916 do
3921

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

ex 3907
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 Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vštevši kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

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

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli materiala,
uvrščenega v isto tar. št., kot je
izdelek, ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov. (7)

- Drugi:

ex 3921

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 4011 ali
4012.

ex 4017

Izdelki iz kavčuka

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

(4)
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4104 do
4107

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

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do
4107, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi, kvadrati in
podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega
krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna iz
tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; lesno oglje;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa,olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali topo ali zobato dolžinsko
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
plošče debeline do 6 mm, sestavljen in drug les, žagan po dolžini,
rezan ali lupljen, skobljan, brušen
ali lepljen s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem, debeline do
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem.

ex 4409

Les, profiliran po vsej dolžini katerega koli roba ali strani, skobljan
ali ne, brušen ali topo ali zobato
dolžinsko spojen ali ne:
- Brušeni ali topo ali zobato dolžinsko spojeni

Brušenje ali topo ali zobato
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic, vencev ali
okrasnih letev.

ex 4410 do
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne
letve za notranjo dekoracijo in
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in
okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža, iz
lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh
glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdelki
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabljajo celičaste lesene
plošče, skodle in opaži.

- Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št.,
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri seYVLXSRUDEO
MHQLPDWHULDOLXYUãþDMRYGUXJRWDU
ãWNRWMHWDUãWL]GHOND

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materialLXYUãþDMRYGUXJRWDUãW
NRWMHWDUãWL]GHOND

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje in
prenašanje (razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje
in ofsHWQHSORãþHL]SDSLUMDYãNDW
ODKDOLEUH]ãNDWHO

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
iz papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v škatlah, vrečkah,
notesih in podobnih pakiranjih, iz
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in druge
posode za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsLXSRUDEOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi izdelki grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši
koledarske bloke:

ex 50. pgl.

- Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

Stran

13484 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke,
neprimerne za odvijanje, odpadke
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov
svile

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska dlaka;
preja in tkanine iz konjske žime;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje,
dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13486 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 52. pgl.

Bombaž, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge
Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
 kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13488 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz : (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13490 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi,
konopi in prameni ter izdelki iz njih,
razen:

5602

Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
- Iglana klobučevina

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– polipropilenski filament iz tar. št.
5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506, ali
– filamentni trak iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega filamenta ali
vlakna nižja od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne
kaše.

Niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. št. 5404
ali 5405, impregnirani, prevlečeni,
obloženi z gumo ali plastično
maso:
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

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

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, posukana ali
ne, izdelana iz tekstilne preje ali
trakov ali podobnega iz tar. št.
5404 ali 5405, kombinirana s
kovino v obliki niti, traku ali prahu
ali prevlečena s kovino

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja in zviti trak in
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405
(razen iz tar. št. 5605 in posukane
preje iz konjske žime); ženiljska
preja (vključno kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta
preja

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
– preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506 ali
– filamentni traki iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih vsebina
vsakega filamenta ali vlakna manjša
od 9 deciteksov, pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

(4)

Stran

13492 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 58. pgl.

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna ali
jute,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

Specialne tkanine; taftane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije;
pozamentarije; vezenine; razen:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13493

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

5805

Ročno tkane tapiserije (vrste
gobelin, flandrijske, aubusson,
beauvais, in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene: tkanine
za kopiranje; platna, pripravljena
za slikanje, toge tkanine (buckram)
in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje in najlona, poliestra
in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo do, vštevši 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)
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5903

Tekstilne tkanine, impregnirane,
premazane, prevlečene ali prekrite
ali laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar. št. 5902

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike;
talna prekrivala na tekstilni podlagi,
premazana prevlečena ali prekrita,
razrezana v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

Izdelava iz preje. (8)

- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.
5906

5907

Gumirane tekstilne tkanine, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pletene ali kvačkane tkanine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali
prekrite; poslikana platna za
odrske kulise, tkanine za ateljeje in
podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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5909 do
5911

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali
pleteni, za svetilke, peči,
vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne
mrežice za plinsko razsvetljavo in
cevasto pleteni materiali za plinske
svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več
osnovami in/ali votki ali ravno
tkane z več osnovami in/ali votki
iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(9)
- - preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- - preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov,
dobljenih z polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
- - monofilamenta iz politetrafluoretilena, (9)
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
- - preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (9)
- - kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4-cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

60. pgl.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

61. pgl.

ex 62. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali
drugačnim sestavljanjem, iz
dveh ali več kosov pletene ali
kvačkane tkanine, ki je urezana v
določeno obliko ali neposredno
pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz preje. (8) (10)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje. (8) (10)

(4)
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ali

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki,
ženska, dekliška in za dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(19)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

6213 in
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe,
rute, naglavne rute, tančice in
podobni izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z
najmanj dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drug gotov pribor za oblačila, deli
oblačil ali, pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(10)

- Ognjevarna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (10)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih materialov

- Drugi:

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen
pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(10) (11)

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo
za pakiranje blaga

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

6306

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

6307

- Netkani

Izdelava iz: (8) (10)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje
za oblačila

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

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez
njega za izdelovanje preprog in
pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljenih v
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v garnituri mora
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo,
če ne bi bil v garnituri. Predmeti
brez porekla pa se lahko vključijo,
če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko
tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev; gamaše in podobni
izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen spajanja gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate ali
druge komponente podplatov iz tar.
št. 6406.

6406

Deli obutve (vštevši zgornje dele,
pritrjene ali ne na podplate, razen
na zunanje podplate), odstranljivi
vložki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz
klobučevine, izdelani iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vštevši tudi podložene ali
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

Klobuki in druga pokrivala, pleteni
ali kvačkani ali izdelani iz čipke,
klobučevine ali drugih tekstilnih
tkanin (razen trakov), tudi okrašena
ali podložena; mrežice za lase iz
kakršnega koli materiala,
okrašene ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice stolčki, biči, korobači in
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vštevši palice
dežnike, vrtne sončnike in
podobne dežnike)

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

6505

(10)

(10)

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz njih; umetno cvetje; lasuljarski
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta,izdelki iz
mešanic na podlagi azbesta iz
mešanic na podlagi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na
podlagi iz papirja, kartona ali
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vštevši
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda
neokvirjeno ali nespojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (12)
- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 7001.

(4)
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7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vštevši tudi vzvratna
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki za namizno in
kuhinjsko uporabo, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št.
7010 ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih
izdelkov, če vrednost ročno pihanih
steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti,
ali
- steklene volne.

(4)
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ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi in
poldragi kamni; plemenite kovine,
kovine, platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična
separacija plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih
kovin.

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih
biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13505

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz delov navadne kovine,
neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem,
da vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali
7205.

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

7217

Hladno vlečena žica iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Hladno vlečena žica iz nerjavnega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz
drugih vrst legiranega jekla; votle
palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali
7224.

7229

Hladno vlečena žica iz drugih vrst
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Železni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7302

Deli za železniške in tramvajske
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za tirna
ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice, distančne
palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz
nerjavnega jekla (ISO št.
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več
delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in
peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri,
strehe, strešna ogrodja, vrata in
okna ter okviri zanje, opaži,
pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili in
cevi in podobno, pripravljeni za
uporabo v konstrukcijah; iz železa
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki
in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo
uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

7401

Bakrov kamen, cementni baker
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo
v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker,
ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot
je tar. št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabOMHQLPDWHULDOL
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMHWDU
ãWL]GHOND
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja
in drugi vmesni izdelki metalurgije
niklja; surovi nikelj; nikljasti
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 76. pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za
ojačanje in podobnih materialov
(vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice, in ekspandirane
kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni
materiali (vštevši tudi neskončne
trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki, razen
za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.
izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Surovi svinec:
- Rafinirani svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in odpadki iz tar.
št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 8002.

(4)
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8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, uvrščenih v
isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli
iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205 v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.
razen 8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če njihova
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje,
kovanje, prerpezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali
odvijanje vijakov), vštevši matrice
za izvlačenje ali istiskanje kovine in
orodje za vrtanje sten in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože),
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za
striženje, mesarske ali kuhinjske
sekače, mesarske sekire in noži za
sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in
pedikiranje (vštevši tudi pilice za
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, penovke,
lopatice za serviranje kolačev, noži
za ribe, noži za maslo, prijemalke
za sladkor in podoben kuhinjski in
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tar. št.
8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja) za
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. (13)

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

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
tistih iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot sta 8403 ali 8404.

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

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

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motorji)

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

8409

Deli,NLVRSULPHUQLL]NOMXþQRDOL
SUHWHåQR]DPRWRUMHL]WDUãW
DOL

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature
in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri
katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne
črpalke, razen klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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(4)

ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in
kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo in valji
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

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

8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali večjo), vključno
stroje za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja teže;
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali razkladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8429
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Buldožerji, angledožerji, grejderji,
stroji za nabijanje in cestni valjarji,
mehanske lopate, ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, samovozni:
- Cestni valjarji

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

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno
ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za izdelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
izdelavo ali končno obdelavo
papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8441

Drugi stroji za predelavo papirne
kaše, papirja ali kartona, vštevši
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo
v tekstilni industriji

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

ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in
8445

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

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivaje
knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za
šivalne stroje; igle za šivalne
stroje:

8456
do
8466

- Šivalni stroji (samo verižni vbod),
z glavami z maso do 16 kg brez
motorja ali do 17 kg z motorjem

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom,
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak so
že s poreklom.

- Drugi

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

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456
do 8466

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

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov, razmnoževalni
stroji, stroji za spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne kovin;
modelne plošče; modeli za
kalupe; kalupi za kovino (razen
kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale,
gume ali plastične mase

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

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali več plasti kovine; garniture
tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

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

8485

Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni ali zajeti
drugje v tem poglavju

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

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in
reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske
slike in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8503 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8501 ali 8503, skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih
omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletni električni sestavi za ojačevanje zvoka

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

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

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni
avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

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

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

Uradni list Republike Slovenije
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, vštevši aparate z
vgrajenimi napravami za
reprodukcijo zvoka ali brez njih

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

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

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike in zvoka, ki
imajo vgrajen videotuner ali ne

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

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

8522

Deli in pribor, uporabni izključno ali
pretežno z aparati iz tar. št. 8519
do 8521

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

8523

Pripravljeni prazni nosilci za
zvočna in podobna snemanja
drugih pojavov, razen izdelkov iz
37. poglavja

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

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci, vključno z zvočnimi in
drugimi podobno posnetimi pojavi,
vključno matrice in galvanske
odtise za proizvodnjo plošč, razen
izdelkov iz 37. poglavja
- Matrice in galvanski odtisi za
izdelavo plošč

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

- Drugo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8523, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka;
televizijske kamere; videokamere
za snemanje posamičnih slik in
druge videosnemalne kamere

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

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

8526

Radarji, pomožne naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko
daljinsko krmiljenje

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

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vštevši sprejemnike, kombinirane v
istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z
uro

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

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

8528

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
primerni za uporabo z aparati iz tar.
št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni za
uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo
slike

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

- Drugi

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

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

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare
in druge osnove, opremljene z
dvema ali več aparati iz tar. št.
8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega
toka, vštevši tiste z vdelanimi
inštrumenti ali aparati iz 90.
poglavja, razen komutacijskih
aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8538 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8541 ali 8542 skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano ali
elektrolitsko oksidirano žico),
kabli (vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez; kabli iz
optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

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

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za svetilke, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali drugega
oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

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

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
električne vodnike in spojke zanje,
iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8548

Odpadki in ostanki primarnih celic,
primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne
celice; iztrošene primarne baterije
in iztrošeni električni akumulatorji;
električni deli strojev ali aparatov,
ki niso navedeni ali zajeti drugje v
tem poglavju

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

ex 86. pgl.

Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli;
železniški ali tramvajski tirni sklopi
in pribor in njihovi deli;mehanska
(vključno elektromehanska)
oprema za prometno signalizacijo
vseh vrst; razen za:

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

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, pristaniščih ali
letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli
in pribor; razen za:

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

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na
letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se
uporabljajo na peronih železniških
postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vštevši tista, ki so
opremljena z orožitvenimi sredstvi;
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Motorna kolesa (vštevši mopede)
in kolesa s pomožnim motorjem, z
bočno prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z izmeničnim
notranjim zgorevanjems prostornino cilindra:
- - do 50 cm3

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

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

- - nad 50 cm3

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

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

- Drugi

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

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

ex 8712

Kolesa brez krogliþQLKOHåDMHY

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 8714.

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

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št.8804.

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

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobna
oprema; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Ne sme
se uporabljati ladijske trupe iz tar.
št. 8906 .

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

ex 90. pgl.

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni,
medicinski ali kirurški inštrumenti
in aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9001

Optična vlakna in snopi iz optičnih
vlake, kabli iz optičnih vlaken
razen iz tar. št. 8544; listi in plošče
iz polarizirajočega materiala; leče
(vštevši kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega koli
materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov,
razen takih optičnih neobdelanih
steklenih elementov

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

9004

Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

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

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

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

ex 9006

Fotografski aparati, razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
žarnice, razen bliskovnih žarnic z
električnim vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

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

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi
aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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9011

Optični mikroskopi, vštevši tiste za
mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski inštrumenti in
aparati

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

9015

Geodetski (vštevši fotogrametrijski,
oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni inštrumenti in
aparati, razen kompasov; daljinomeri

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

9016

Tehtnice z občutljivostjo 5 centigramov (0,05g) ali več , z utežmi
ali brez njih

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

9017

Inštrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni inštrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali zajeti
v tem poglavju

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

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
inštrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, druge elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo
vida:

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. vštevši materiale iz tar. št.
9018.

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske razen varovalnih mask brez
mehaničnih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9024

Stroji in aparati za preizkušanje
trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

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

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
vlagomeri in psihrometri, tudi
kombinacije teh inštrumentov, z
možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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9026

Inštrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali
drugih spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote); razen
inštrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 ali 9032

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

9027

Inštrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali
dima); inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo viskoznosti,
poroznosti, raztezanja, površinske
napetosti ali podobno, inštrumenti
in aparati za kalorimetrijska,
akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomi

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

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije,
vštevši merilnike za njihovo umerjanje:

9029

- Deli in pribor

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

- Drugi

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

Števci vrtljajev, števci proizvodnje,taksimetri, kilometrski števci,
števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri,
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; inštrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj

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

9031

Inštrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni
ali zajeti drugje v tem poglavju;
projektorji profilov

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

9032

Inštrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

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

Deli in pribor (ki niso navedeni ali
zajeti drugje v tem poglavju) za
stroje, naprave, inštrumente ali
aparate iz 90. poglavja

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

ex 91. pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli;
razen za:

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

9105

Druge ure

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

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

9109

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni

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

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

9033
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(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9110

Kompletni mehanizmi za osebne
ali druge ure, nesestavljeni ali
delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure,
sestavljeni; grobi urni mehanizmi
za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvrščeni v tar. št. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10
% cene izdelka franko tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

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

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne
ali prevlečeni ali ne s plemenito
kovino

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

- Drugi

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

92. pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

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

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo; posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in
druga svetila, ki niso navedena ali
zajeta drugje; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno; montažne zgradbe;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je
že pripravljena za uporabo v tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna,
- so vsi drugi uporabljeni materiali
že s poreklom in se uvrščajo v
druge tar. št., razen tar. št. 9401
ali 9403

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

9405

Svetilke in druga svetila, vštevši
reflektorje in njihove dele, ki niso
navedeni ali zajeti drugje; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z
imeni in podobno, s trajno pritrjenim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni ali zajeti
drugje

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

9406

Montažne zgradbe

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

ex 95. pgl.

,JUDþHUHNYL]LWL]DGUXåDEQHLJUHLQ
ãSRUW njihovi deli in pribor; razen
za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli (v
merilu) in podobni modeli za igro,
vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni izdelani izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

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

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebno nego, za šivanje ali
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala,
če ne bi bil vključen v garnituro.
Lahko pa se vključijo predmeti brez
porekla, če njihova skupna vrednost
ne presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi,
gumbi za srajce in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in
označevalci z vrhom iz polsti ali
drugega poroznega materiala;
nalivna peresa in podobna peresa;
peresa za kopiranje; patentni
svinčniki; peresniki, držala za
svinčnike in podobna držala; deli
(vključno kapice in ščipalke)
navedenih izdelkov, razen tistih iz
tar.št. 9609

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo peresa in njihove konice iz iste
tar. št.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih
ali v patronah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

(1)

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

(2)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.

(4)

Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(5)

Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(6)

Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907
do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(7)

Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(8)

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni

(9)

Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

opombi 5.

(10) Glej uvodno opombo 6.
(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III

Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati
je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kHPLþQLPLVUHGVWYLRSD]QRQDSUYLSRJOHG
2.
Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

____________________________________________________

(navedba neobvezna)
in
____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................
Datum ................................................

5. Namembna država, skupina
držav ali teritorij

9. Bruto teža
(kg) ali druga
merska enota
(l, m3, itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Žig

Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................
..............................................................

.........................................................
(Podpis)
(1)
(2)

Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

(Podpis)

Uradni list Republike Slovenije
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.

V ________________, dne ____________________________

je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ
in da so navedbe, ki jih vsebuje točne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

Žig

__________________________________________________
(podpis)

V ________________, dne ____________________________

Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________
(1) Označi z X ustrezno navedbo.

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisoY0RUHELWQLSRSUDYNLPRUDMRELWLL]YHGHQLWDNRGDVHQDSDþQH
QDYHGEHSUHþUWDMRLQSRSRWUHELGRGDMRSUDYLOQH9VDNRWDNRVSUHPHPERPRUDSRWUGLWLWLVWLNLMHSRWUGLORL]SROQLOLQMR
RYHULWLFDULQVNHREODVWLGUåDYHDOLR]HPOMDL]GDMH
2. Izdelki, navedenLYSRWUGLOXVLPRUDMRVOHGLWLQHSUHNLQMHQRLQSUHGYVDNLPL]GHONRPPRUDELWL]DSRUHGQDãWHYLOND
1HSRVUHGQRSRG]DGQMLPL]GHONRPPRUDELWLSRWHJQMHQDYRGRUDYQDþUWD1HXSRUDEOMHQSURVWRUPRUDELWLSUHþUWDQWD
NRGDMHGRGDMDQMHQDNQDGQLKSRGDWNRYRQHmRJRþHQR
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
EUR. 1
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

No

A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)

____________________________________________________

in

____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav ali
teritorij porekla proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom

5. Namembna država, skupina držav
ali teritorij

7. Opombe

(navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9. Bruto teža (kg)
ali druga merska enota
(l,m3,itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, QDSUHJOHGPRMHJDNQMLJRYRGVWYDLQRNROLãþin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

..................................................
(Kraj in datum)

...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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5147.

Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev Protokola 3 k sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško

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

UREDBO
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
Protokol 3 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” in
načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško, se spremeni, kot sledi:
1) Točka i) 1. člena se nadomesti s tem besedilom:
“i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz druge pogodbenice ali če carinska
vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva preverljiva
cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v Hrvaški.”
2) 6. člen se nadomesti kot sledi:
“6. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 5. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v eni od pogodbenic.
3. Za 18. členom se doda naslednji člen in se ustrezno
navede v seznamu vsebine protokola:
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“18.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil
izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem protokolu. “
4) V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se za
besedo “izvoznika” doda naslednje:
“v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika”.”
5) 28. člen se nadomesti s tem besedilom:
“28. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 19.
člena in tretjega odstavka 24. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od pogodbenic določi zneske v domači valuti te pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 19. člena ali s tretjim odstavkom
24. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Zaradi izvajanja določb drugega odstavka tega člena pogodbenici ob uvozu priznavata ustrezne zneske, ki jih je notificirala določena država ali Evropska komisija.
4. Pogodbenica lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu
zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Pogodbenica lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska
preračunana protivrednost v nacionalni valuti kakršno koli
zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi
preračuna zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo ene od pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske. Pri tem pregledu Skupni
odbor upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za
spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
6) Priloga II se spremeni kot sledi:
a) besedilo za tarifno oznako HS 5309 do 5311 se
nadomesti z:
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2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 333-00/2000-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5148.

Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora
po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško

Na podlagi prvega odstavka 12. člena uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št.
121/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora
po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije
Za namene tega odloka:
a) “izdelava” pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material” pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek” pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago” pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost” pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);

f) “cena franko tovarna” pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici, v podjetju
katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko
povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;
h) “vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;
i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz druge pogodbenice ali če carinska
vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva preverljiva
cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v Hrvaški.”;
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga”, ki se v tem odloku navaja kot “Harmonizirani sistem” ali “HS”;
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem
računu;
m) “ozemlje” vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
2. člen
Splošne zahteve
Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
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Republiko Hrvaško (v nadaljevanju: sporazum) se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu
4. člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v pogodbenici v smislu 5. člena tega odloka.
3. člen
Bilateralna kumulacija porekla
Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki uvaža, se štejejo za materiale s poreklom iz pogodbenice, ki izvaža, če so
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da
so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi
odstavek 6. člena tega odloka.
4. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda držav
pogodbenic;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j).
2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne ladje” v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila
in predelovalne ladje:
a) ki so registrirani ali se vodijo v pogodbenici;
b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov pogodbenic ali družbe s sedežem v eni od pogodbenic in v kateri
so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali
nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani pogodbenic in, še dodatno, če v primeru osebnih ali
kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada pogodbenicama ali javnim organom ali državljanom pogodbenic;
d) katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenic;
in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani pogodbenic.
5. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki mo-
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rajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) kjer katerikoli od odstotkov, podanih v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki
jih določa 6. člen tega odloka.
6. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da
bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 5. člena tega odloka:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare,
vrečke, zaboje, pritrjevanje itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje embalaže;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v eni od pogodbenic.
7. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
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a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
8. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, in so del običajne opreme
in vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.
9. člen
Garniture
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
10. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
11. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. člena tega odloka in tretjega
odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa
blaga s poreklom, določeni v II. oddleku, v Sloveniji ali v
Hrvaški izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se
blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Hrvaške v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo, in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Slovenije ali Hrvaške na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Hrvaške in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Hrvaški ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
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predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7. členu tega odloka in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Slovenije
ali Hrvaške ob uporabi določb tega člena ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odloka, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno
izven Slovenije ali Hrvaške. Vendar, kjer se v seznamu v
Prilogi II k temu odloku za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo
vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna
vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano
vrednostjo, pridobljeno izven Slovenije ali Hrvaške z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega
odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse
stroške, nastale izven Slovenije ali Hrvaške, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II k temu odloku in ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance,
določene v drugem odstavku 6. člena tega odloka.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven Slovenije ali Hrvaške, se
opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki.
12. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med pogodbenicama. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno
pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega
pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh
ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na
njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja,
ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev
blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita,
ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
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13. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo
izven pogodbenic in so po razstavi prodani z namenom
uvoza v pogodbenico, pri uvozu veljajo ugodnosti po določbah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo,
v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v pogodbenici;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami IV. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
14. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo
ob uvozu v drugo pogodbenico ugodnosti sporazuma ob
predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III; ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 19. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih
je mogoče identificirati (v nadaljevanju: “izjava na računu”).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 24. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.
15. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od uradnih jezikov države pogodbenice ali v
angleščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni
v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
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3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim
zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor,
namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse
možnosti goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
16. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 15. člena tega odloka
se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti eno od naslednjih navedb:
“IZDANO NAKNADNO”,
“NAKNADNO IZDANO”
“ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.
17. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:
“DVOJNIK”, “DUPLIKAT”, “DUPLICATE”.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
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18. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z
namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj pogodbenice. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga
EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili
dani izdelki.
18.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske
izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo
prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil
izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga koristnik kakor
koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od
pogojev, določenega v tem odloku.
19. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 14. člena tega odloka, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 20. člena tega odloka
ali
(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 20. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati,
kot da jo je lastnoročno podpisal.
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6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
20. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika”, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov,
na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva,
potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo,
da so primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali pooblastilo drugače
nepravilno uporablja.
6. Carinski organi, pristojni za izvajanje preverjanja dokazil o poreklu v smislu 30. člena tega odloka se lahko
medsebojno obveščajo o spremembah pri podeljevanju pooblastil pooblaščenim izvoznikom in si lahko v ta namen
izmenjajo ažurne sezname.
21. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
22. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma.
23. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) splošnega
pravila št. 2 Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
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24. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki
ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN23, bivši C2/CP3 ali na
list papirja, ki se priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov, če gre za majhne pakete, ali 1200 evrov,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
25. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 15. člena tega odloka in tretjem odstavku 19. člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega izdelka, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, ki so izdani ali izdelani v eni od pogodbenic,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od pogodbenic, izdani ali izdelani v tej
pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v pogodbenici v skladu s tem odlokom.
26. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 15. člena tega odloka.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 19. člena tega odloka.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 15. člena tega odloka.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
27. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
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napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
28. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 19.
tega odloka in tretjega odstavka 24. člena tega odloka v
primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto
vsaka od pogodbenic določi zneske v domači valuti te pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 19. člena ali s tretjim odstavkom
24. člena tega odloka s sklicevanjem na valuto, v kateri se
izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti,
enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni
dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto.
Zaradi izvajanja določb drugega odstavka tega člena pogodbenici ob uvozu priznavata ustrezne zneske, ki jih je notificirala določena država ali Evropska komisija.
4. Pogodbenica lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu
zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Pogodbenica lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska
preračunana protivrednost v nacionalni valuti kakršno koli
zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi
preračuna zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo ene od pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske. Pri tem pregledu Skupni
odbor upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za
spremembo zneskov, izraženih v evrih.
V. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
29. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil
in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.
30. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
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preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija,
ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
Če se uporabljajo določbe o kumulaciji v skladu s
3. členom tega odloka in v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena tega odloka, bo odgovor vseboval tudi kopijo (kopije)
potrdila (potrdil) o prometu blaga ali izjave (izjav) na računu,
na podlagi katerih je bil izdelan.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor
ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti
zadevnih dokumentov ali pravo poreklo izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah,
zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
31. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 30. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi,
odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi
vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba predložiti
Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
32. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
VI. ODDELEK
KONČNI DOLOČBI
33. člen
Priloge
Priloge I, II, III in IV k temu odloku so njegov sestavni
del.
34. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2001
Št. 333-00/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 5. člena
tega odloka.

Opomba 2:
2.1

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

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Določbe 6. člena odloka v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v državi pogodbenici.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.
Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno
na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave
dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi
lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
Na primer:
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Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo
ali pa oboje.
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar se to ne uporablja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.
Na primer:
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz
preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez
porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se
nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1

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

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

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

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

svila,
volna,
groba živalska dlaka,
fina živalska dlaka,
konjska žima,
bombaž,
materiali za izdelavo papirja in papir,
lan,
konoplja,
juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
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sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,
sintetični filamenti,
umetni filamenti,
prevodni filamenti,
sintetična rezana vlakna iz polipropilena,
sintetična rezana vlakna iz poliestra,
sintetična rezana vlakna iz poliamida,
sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,
sintetična rezana vlakna iz poliimida,
sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,
sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,
sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
druga sintetična rezana vlakna,
umetna rezana vlakna iz viskoze,
druga umetna rezana vlakna,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,
izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz pla stičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,
drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne
številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana
tekstilna tkanina mešan izdelek.
Na primer:
Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako
bi lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva
pogoj glede teže.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.
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Opomba 6:
6.1

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

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga
to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
i)
izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:
a)
vakuumska destilacija;
b)
ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c)
razbijanje (kreking);
d)
preoblikovanje (reforming);
e)
ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f)
proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g)
polimerizacija;
h)
alkilizacija;
ij)
izomerizacija;
k)
samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85
% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);
l)
samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;
n)
samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30
vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;
o)
samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.
1.Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature
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Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije.

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

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v
celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in užitni mesni klavnični
izdelki

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

3. pgl.

Ribe in raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni
med; užitni izdelki živalskega
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, razen za:

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

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom

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

ex 5. pgl.

Izdelki živalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; razen za:

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

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlaka
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje
in izravnavanje ščetin in dlak.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali
iz 6. Poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine in nekateri koreni in
gomolji

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

8. pgl.

Užitno sadje in oreščki; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje
in oreščki v celoti pridobljeni;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. Poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, čaj, mate čaj in začimbe;
razen za:

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

0901

Kava, pražena ali nepražena ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenično lepilo;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št. 0714
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in
krma

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

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1301

Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole (na
primer balzami)

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50
% cene izdelka franko tovarna.

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega
razkrajanja; predelane užitne
masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja mast (vključno s salom) in
piščančja mast, razen tiste iz tar.
št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar.š t.0203, 0206
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih proizvodov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega
mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1502

1504
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Maščobe govedi, ovac ali koz,
razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.
št. 0506.

- Drugo

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

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1504.

- Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne
iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1506.

- Drugo

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

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1507 do
1515

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra,
babasu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene,
razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar .št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar.
št. 1507 do 1515.

- Drugo
Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.
1516

Živalske ali rastlinske masti in olja
in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

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

1517

Margarina; mešanice ali preparati
iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali
iz 2. in 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

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

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot
je tar. št. izdelka.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza, v trdnem stanju, z
dodatkom arom ali barvil

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično
čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
mešanice umetnega ter naravnega
medu; karamelni sladkor:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli materiala iz 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

ex 1703

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

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

1704

Sladkorni izdelki (vštevši belo
čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. Poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar .št., kot je tar.
št. Izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. Poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1901

1902

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
zdroba, škroba ali sladnega
ekstrakta, brez dodatka kakava ali
z dodatkom kakava v količini manj
kot 40 ut. %, računano na osnovo,
ki ne vsebuje maščob, ki niso
navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.
št. 0401 do 0404, brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
količini manj kot 5 ut. %, računano
na osnovo, ki ne vsebuje maščob,
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz 10. Poglavja.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. Št., kot je tar.
št. Izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 ut. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 ut. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in
žitni izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. razen iz krompirjevega
škroba iz tar. št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu
ali v obliki kosmičev ali druga
obdelana zrnja (razen moke in
zdroba), predkuhana ali drugače
pripravljena, ki niso omenjena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice
vrste "durum" in njenih izdelkov, in
koruze vrste Zea indurata) v celoti
pridobljeni; (1)
- pri kateri vrednost katerega koli
uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, rižev
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega
sadja in drugih delov rastlin, razen
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljeno sadje, lupinasto sadje
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
ut.% ali več škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje,
sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (sušeni,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji in paste iz sadja in
lupinastega sadja, dobljeni s
kuhanjem, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenega lupinastega sadja in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in 1202 do 1207 presega 60
% cene izdelka franko tovarna.

- Kikirikijevo maslo; mešanice na
osnovi žit; palmova jedra; koruza

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani drugače kot v sopari
ali vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

2009

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, čaja, mate čaja, pražene
cikorije in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica:
- Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar .št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabi gorčična moka ali zdrob ali
pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke, razen pripravljenih
ali konzerviranih vrtnin iz tar. št.
2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 4. in 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis, razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št.
izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti v
celoti pridobljeni.

2202

Vode, vštevši mineralne vode in
sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pijače, razen sadnih in zelenjavnih
sokov, ki se uvrščajo v tar. št.
2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.

(4)
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2207
Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
več kot 80 vol. %; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno
grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen,
ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

2208

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.
št. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno
grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen,
ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev
ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin
za namakanje), z vsebnostjo proteinov več kot 40 ut. %, računano
na suh proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa
uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
olivnega olja, ki vsebujejo več kot
3 ut. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
za živali

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

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 že s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z
obogateno vsebino ogljika,
prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z žaganjem ali kako
drugače razrezan v pravokotne
bloke ali plošče (vključno
kvadratne) debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike in
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali
kako drugače, v pravokotne bloke
ali plošče (vključno kvadratne)
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat
(magnezit).

(4)
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ali

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih
sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim
oljem, dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi, katerih se 65 %
ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši
mešanice naftnih olj in benzena),
za uporabo kot pogonska goriva ali
kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

ex 2709

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso
omenjeni niti zajeti na drugem
mestu, ki vsebujejo po teži 70 %
ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov . (3)

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar .št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.
2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani
vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni izdelki, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (3)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar.št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

(4)
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2713

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 28. pgl.

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih
kovin, radioaktivnih elementov ali
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. ,pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata
pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemični izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto
tar. š, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov),
benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno
olje

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz
te tar. št. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 2905. Kovinski alkoholati iz
te tar. št. se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

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

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski
sulfo-nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in
2916 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932

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

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfonitro- ali nitrozoderivati

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št..

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932 in 2933
ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

2934

Nukleinske kisline in njihove soli;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932, 2933 in
2934 ne sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarne.

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilaktične ali diagnostične
namene; antiserumi in druge
frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali
so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni izdelki:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani za
terapevtske ali profilaktične
namene ali nepomešani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

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

Stran
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3003 in
3004

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

-- živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

-- hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št.
3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se
uporabljajo materiali iz tar. št. 3003
ali 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali iz tar. št. 3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna .

ex 31. pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
obliki tablet ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do 10 kg bruto teže
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko pase uporabljajo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št.
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna,

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

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

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve za
tekstil, pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna .

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

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

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

Stran
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3205

Lak barve; preparati, predvideni v
3. opombi v tem poglavju, na
osnovi "lak barv" (4)

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar št., razen materialov iz tar. št.
3203, 3204 in 3205. Materiali,
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno zgoščena (trda)
olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v
masteh, v neeteričnih oljih, voskih
ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski izdelki,
dobljeni z deterpenacijo eteričnih
olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. , vštevši materiale iz druge
"skupine" (5) v tej tar. št. Materiali,
uvrščeni v isto skupino, se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski, pripravljeni
voski, izdelki za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni izdelki,
paste za modeliranje in
"zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftna olja ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da
predstavljajo manj kot 70 ut. %
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več
specifičnih procesov. (2)
ali
Druge Postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz
nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim
oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično
definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
ex 35 .pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Stran
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3505

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3505.

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

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

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

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

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični izdelki;
vžigalice; piroforne zlitine;
določeni vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v
isto tar. št. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Plan filmi za trenutno
(hitro)barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi
za svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnega koli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutno (hitro)
fotografijo, občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 ali 3702.

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

3704

Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v katero koli tar.
št., razen v tar. št. 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl.

Razni izdelki kemične industrije,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot mešanica
z mineralnimi olji z več kot 30 ut. %
grafita

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 3803

Rafinirano talolje

Rafiniranje surovega talolja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni izdelki,
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

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

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki
in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo
v tekstilni, papirni, usnjarski in
podobnih industrijah, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih
površin; talila in drugi pomožni
preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki se
uporabljajo kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cena izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije,
za preprečevanje kopičenja
smole, za izboljšanje viskoznosti,
preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni aditivi,
za mineralna olja (vštevši bencin)
ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna
olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna olja,
ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, ki so
uvrščeni v tar. št. 3811 ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za gumo in
plastične mase

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

3813

Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

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

3814

Sestavljena organska topila in
razredčila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje
premazov

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

3818

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov,
ploščic ali v podobnih oblikah;
kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

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

(4)
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3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo manj kot 70 ut. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi in pripravljeni
diagnostični ali laboratorijski
reagenti s podlogo ali brez nje,
razen tistih iz tar. št. 3002 ali
3006

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

3823

Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični izdelki in preparati
kemične industrije in sorodnih
industrij (vštevši tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih izdelkov),
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, oszanki iz proizvodnje
kemične ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Naslednji iz te tarifne številke:
- - Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra
na osnovi naravnih smolnih
izdelkov
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki se uvrščajo v isto
tar. št., pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Naftenske kisline, njihove v vodi
netopne soli in njihovi estri
- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin,
pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjevalci
- - Sušilci za vakumske cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen s
prečiščevanjem svetlega plina
- - Sulfonaftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo
različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

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

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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3901 do
3915

Uradni list Republike Slovenije
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(3)

ali

(4)

Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz
plastike; razen za tar. št. ex 3907
in 3912, za kateri so pravila
določena v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer
prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna;
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (6)

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (6)

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

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren
kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki se uvrščajo v
isto tar. št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

- Poliester

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

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je proizvod ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

3916 do
3921

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

ex 3907

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vštevši kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer
prispeva več kot 99 mas. %
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz 39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna. (6)

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

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost katerega koli materiala,
uvrščenega v isto tar. št., kot je
izdelek, ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala
iz iste tar. št., kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov. (7)

- Drugi:

ex 3921

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

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 4011 ali
4012.

ex 4017

Izdelki iz kavčuka

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

4104 do
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen
usnja iz tar. št. 4108 ali 4109
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do
4107, pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega
krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna iz
tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; lesno oglje;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa,olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)

Stran
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali topo ali zobato dolžinsko
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
plošče debeline do 6 mm, sestavljen in drug les, žagan po dolžini,
rezan ali lupljen, skobljan, brušen
ali lepljen s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem, debeline do
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem.

ex 4409

Les, profiliran po vsej dolžini katerega koli roba ali strani, skobljan
ali ne, brušen ali topo ali zobato
dolžinsko spojen ali ne:
- Brušeni ali topo ali zobato
dolžinsko spojeni

Brušenje ali topo ali zobato
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic, vencev ali
okrasnih letev.

ex 4410 do
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne
letve za notranjo dekoracijo in
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in
okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža, iz
lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh
glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdelki
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabljajo celičaste lesene
plošče, skodle in opaži.

- Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

(4)
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Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13589

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št.,
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje in
prenašanje (razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje
in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
iz papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v škatlah, vrečkah,
notesih in podobnih pakiranjih, iz
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)
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ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in druge
posode za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi izdelki grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti,
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši
koledarske bloke:

ex 50. pgl.

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke,
neprimerne za odvijanje, odpadke
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov
svile

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13592 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska dlaka;
preja in tkanine iz konjske žime;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih
za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje,
dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 52. pgl.

Bombaž, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih
za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge
Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13594 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih
za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Stran

13596 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz : (8)
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi,
konopi in prameni ter izdelki iz njih,
razen:

5602

Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
- Iglana klobučevina
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
polipropilenski filament iz tar. št.
5402,
polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506, ali
filamentni trak iz polipropilena iz tar.
št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega filamenta ali
vlakna nižja od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne
kaše.

Niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. št. 5404
ali 5405, impregnirani, prevlečeni,
obloženi z gumo ali plastično
maso:
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

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

(4)

Stran

13598 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, posukana ali
ne, izdelana iz tekstilne preje ali
trakov ali podobnega iz tar. št.
5404 ali 5405, kombinirana s
kovino v obliki niti, traku ali prahu
ali prevlečena s kovino

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja in zviti trak in
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405
(razen iz tar. št. 5605 in posukane
preje iz konjske žime); ženiljska
preja (vključno kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta
preja

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
Lahko se uporabljajo:
preja iz polipropilenskega filamenta
iz tar. št. 5402, polipropilenska
vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali
filamentni traki iz polipropilena iz tar.
št. 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali
vlakna manjša od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 58. pgl.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna ali jute,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

Specialne tkanine; taftane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije;
pozamentarije; vezenine; razen:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (8)

- Druge

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

13600 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

5805

Ročno tkane tapiserije (vrste
gobelin, flandrijske, aubusson,
beauvais, in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene: tkanine
za kopiranje; platna, pripravljena
za slikanje, toge tkanine (buckram)
in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje in najlona, poliestra
in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo do, vštevši 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane,
premazane, prevlečene ali prekrite
ali laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar. št. 5902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike;
talna prekrivala na tekstilni podlagi,
premazana prevlečena ali prekrita,
razrezana v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

Izdelava iz preje. (8)

- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.
5906

5907

Gumirane tekstilne tkanine, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pletene ali kvačkane tkanine

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali
prekrite; poslikana platna za
odrske kulise, tkanine za ateljeje in
podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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5911
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali
pleteni, za svetilke, peči,
vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne
mrežice za plinsko razsvetljavo in
cevasto pleteni materiali za plinske
svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje, razen
iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki
ali ravno tkane z več osnovami in/
ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(9)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih poliamidov,
dobljenih z polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (9)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (9)
-- kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4-cikloheksandietanola
in
izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,

(4)
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

60. pgl.

- Drugo

Izdelava iz: (8)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

61. pgl.

ex 62. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim
sestavljanjem, iz dveh ali več
kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno
obliko ali neposredno pridobljena
v določeno obliko

Izdelava iz preje. (8) (10)

- Drugi

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje. (8) (10)

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki,
ženska, dekliška in za dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(19)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz preje. (10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

6213 in
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe,
rute, naglavne rute, tančice in
podobni izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (10)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z
najmanj dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna
obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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(3)

ali

Drug gotov pribor za oblačila, deli
oblačil ali, pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.(10)

- Ognjevarna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz preje.(10)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (10)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

- Drugi:

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen
pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(10) (11)

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo
za pakiranje blaga

Izdelava iz: (8)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

6306

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

6307

- Netkani

Izdelava iz: (8) (10)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (8) (10)

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje
za oblačila

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

(4)
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(3)

ali

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez
njega za izdelovanje preprog in
pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljenih v
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v garnituri mora
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo,
če ne bi bil v garnituri. Predmeti
brez porekla pa se lahko vključijo,
če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko
tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev; gamaše in podobni
izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., razen spajanja gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate ali
druge komponente podplatov iz tar.
št. 6406.

6406

Deli obutve (vštevši zgornje dele,
pritrjene ali ne na podplate, razen
na zunanje podplate), odstranljivi
vložki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz
klobučevine, izdelani iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vštevši tudi podložene ali
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

Klobuki in druga pokrivala, pleteni
ali kvačkani ali izdelani iz čipke,
klobučevine ali drugih tekstilnih
tkanin (razen trakov), tudi okrašena
ali podložena; mrežice za lase iz
kakršnega koli materiala,
okrašene ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice stolčki, biči, korobači in
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vštevši palice
dežnike, vrtne sončnike in
podobne dežnike)

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

6505

(10)

(10)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz njih; umetno cvetje; lasuljarski
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta,izdelki iz
mešanic na podlagi azbesta iz
mešanic na podlagi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na
podlagi iz papirja, kartona ali
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vštevši
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda
neokvirjeno ali nespojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko prevleko
polprevodniške vrste v skladu s
standardi SEMII (12)
- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 7001.

(4)
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7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vštevši tudi vzvratna
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki za namizno in
kuhinjsko uporabo, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št.
7010 ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Brušenje steklenih izdelkov, če
vrednost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih
izdelkov, če vrednost ročno pihanih
steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih
vlaken, rovinga, preje ali rezanih
niti, ali
- steklene volne.
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ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi in
poldragi kamni; plemenite kovine,
kovine, platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična
separacija plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št.
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v
obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih
kovin.

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih
biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
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Izdelava iz delov navadne kovine,
neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem,
da vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali
7205.

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

7217

Hladno vlečena žica iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Hladno vlečena žica iz nerjavnega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz
drugih vrst legiranega jekla; votle
palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali
7224.

7229

Hladno vlečena žica iz drugih vrst
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Železni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

(4)
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7302

Deli za železniške in tramvajske
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za tirna
ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice, distančne
palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz
nerjavnega jekla (ISO št.
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več
delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in
peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri,
strehe, strešna ogrodja, vrata in
okna ter okviri zanje, opaži,
pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili in
cevi in podobno, pripravljeni za
uporabo v konstrukcijah; iz železa
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki
in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo
uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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7401

Bakrov kamen, cementni baker
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo
v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker,
ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot
je tar. št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja
in drugi vmesni izdelki metalurgije
niklja; surovi nikelj; nikljasti
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)
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ex 76. pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za
ojačanje in podobnih materialov
(vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice, in ekspandirane
kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka. Lahko se uporabljajo
gaza, tkanine, rešetke, mreže,
ograje, tkanine za ojačanje in
podobni materiali (vštevši tudi
neskončne trakove) iz aluminijaste
žice ali ekspandirane kovine iz aluminija in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki, razen
za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.
izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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Surovi svinec:
- Rafinirani svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in odpadki iz tar.
št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostanki iz tar.
št. 8002.

(4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13617

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

- Druge navadne kovine;
obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, uvrščenih v
isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli
iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205 v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.
razen 8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če njihova
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje,
kovanje, prerpezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali
odvijanje vijakov), vštevši matrice
za izvlačenje ali istiskanje kovine in
orodje za vrtanje sten in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože),
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za
striženje, mesarske ali kuhinjske
sekače, mesarske sekire in noži za
sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in
pedikiranje (vštevši tudi pilice za
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215

?lice, vilice, zajemalke, penovke,
lopatice za serviranje kolačev, noži
za ribe, noži za maslo, prijemalke
za sladkor in podoben kuhinjski in
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tar. št.
8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja) za
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri
so vsi uporabljeni materiali uvrščeni
v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. (13)

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

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
tistih iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo
v drugo tar. št., kot sta 8403 ali
8404.

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

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

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motorji)

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

8409

Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar. št. 8407
ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature
in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri
katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne
črpalke, razen klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in
kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo in valji
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali večjo), vključno
stroje za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja teže;
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali razkladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8429

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Buldožerji, angledožerji, grejderji,
stroji za nabijanje in cestni valjarji,
mehanske lopate, ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, samovozni:
- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

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

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno
ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za izdelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
izdelavo ali končno obdelavo
papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13623

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
kaše, papirja ali kartona, vštevši
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo
v tekstilni industriji

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

ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in
8445

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

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivaje
knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za
šivalne stroje; igle za šivalne
stroje:

8456
do
8466

- Šivalni stroji (samo verižni vbod),
z glavami z maso do 16 kg brez
motorja ali do 17 kg z motorjem

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom,
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak so
že s poreklom.

- Drugi

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

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456
do 8466

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

(4)

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

Stran
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(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov, razmnoževalni
stroji, stroji za spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne kovin;
modelne plošče; modeli za
kalupe; kalupi za kovino (razen
kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale,
gume ali plastične mase

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

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali več plasti kovine; garniture
tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

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

8485

Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni ali zajeti
drugje v tem poglavju

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

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in
reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske
slike in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)

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

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8503 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8501 ali 8503, skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih
omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletni električni sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni
avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Stran
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(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, vštevši aparate z
vgrajenimi napravami za
reprodukcijo zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike in zvoka, ki
imajo vgrajen videotuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8522

Deli in pribor, uporabni izključno ali
pretežno z aparati iz tar. št. 8519
do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni prazni nosilci za
zvočna in podobna snemanja
drugih pojavov, razen izdelkov iz
37. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci, vključno z zvočnimi in
drugimi podobno posnetimi pojavi,
vključno matrice in galvanske
odtise za proizvodnjo plošč, razen
izdelkov iz 37. poglavja
- Matrice in galvanski odtisi za
izdelavo plošč

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8523, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
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(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka;
televizijske kamere; videokamere
za snemanje posamičnih slik in
druge videosnemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

8526

Radarji, pomožne naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vštevši sprejemnike, kombinirane v
istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z
uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

8528

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem
ohišju z radijskimi sprejemniki ali
aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali slike;
videomonitorji in videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
primerni za uporabo z aparati iz tar.
št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni za
uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8538
uporabljajo samo do vrednosti 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare
in druge osnove, opremljene z
dvema ali več aparati iz tar. št.
8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega
toka, vštevši tiste z vdelanimi
inštrumenti ali aparati iz 90.
poglavja, razen komutacijskih
aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8538
uporabljajo samo do vrednosti 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8541
ali 8542 skupaj uporabljajo samo
do vrednosti 10 % cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano ali
elektrolitsko oksidirano žico),
kabli (vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez; kabli iz
optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za svetilke, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali drugega
oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
električne vodnike in spojke zanje,
iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

Stran

13630 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
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(4)

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic,
primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne
celice; iztrošene primarne baterije
in iztrošeni električni akumulatorji;
električni deli strojev ali aparatov,
ki niso navedeni ali zajeti drugje v
tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 86. pgl.

Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli;
železniški ali tramvajski tirni sklopi
in pribor in njihovi deli;mehanska
(vključno elektromehanska)
oprema za prometno signalizacijo
vseh vrst; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, pristaniščih ali
letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli
in pribor; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na
letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se
uporabljajo na peronih železniških
postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vštevši tista, ki so
opremljena z orožitvenimi sredstvi;
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Št.
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(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (vštevši mopede)
in kolesa s pomožnim motorjem, z
bočno prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z izmeničnim
notranjim zgorevanjems prostornino cilindra:
-- do 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov, ki niso
uvrščeni v tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št., vštevši druge materiale iz
tar. št.8804.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobna
oprema; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Ne sme
se uporabljati ladijske trupe iz tar.
št. 8906 .

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 90. pgl.

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni,
medicinski ali kirurški inštrumenti
in aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9001

Optična vlakna in snopi iz optičnih
vlake, kabli iz optičnih vlaken
razen iz tar. št. 8544; listi in plošče
iz polarizirajočega materiala; leče
(vštevši kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega koli
materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov,
razen takih optičnih neobdelanih
steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9004

Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
žarnice, razen bliskovnih žarnic z
električnim vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi
aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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9011

Optični mikroskopi, vštevši tiste za
mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski inštrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9015

Geodetski (vštevši fotogrametrijski,
oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni inštrumenti in
aparati, razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo 5 centigramov (0,05g) ali več , z utežmi
ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9017

Inštrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni inštrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali zajeti
v tem poglavju
9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
inštrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, druge elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo
vida:

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. vštevši materiale iz tar. št.
9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske razen varovalnih mask brez
mehaničnih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.

9024

Stroji in aparati za preizkušanje
trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
vlagomeri in psihrometri, tudi
kombinacije teh inštrumentov, z
možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
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9026

Inštrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali
drugih spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote); razen
inštrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9027

Inštrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali
dima); inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo viskoznosti,
poroznosti, raztezanja, površinske
napetosti ali podobno, inštrumenti
in aparati za kalorimetrijska,
akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije,
vštevši merilnike za njihovo umerjanje:

9029

- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Števci vrtljajev, števci proizvodnje,taksimetri, kilometrski števci,
števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri,
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi inštrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; inštrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9031

Inštrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni
ali zajeti drugje v tem poglavju;
projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9032

Inštrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

Deli in pribor (ki niso navedeni ali
zajeti drugje v tem poglavju) za
stroje, naprave, inštrumente ali
aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 91. pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

9105

Druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9109

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9033

Stran

13638 / Št. 123 / 28. 12. 2000

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9110

Kompletni mehanizmi za osebne
ali druge ure, nesestavljeni ali
delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure,
sestavljeni; grobi urni mehanizmi
za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka
franko tovarna,
- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvrščeni v tar. št. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne
ali prevlečeni ali ne s plemenito
kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

92. pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo; posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in
druga svetila, ki niso navedena ali
zajeta drugje; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno; montažne zgradbe;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je
že pripravljena za uporabo v tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna,
- so vsi drugi uporabljeni materiali
že s poreklom in se uvrščajo v
druge tar. št., razen tar. št. 9401 ali
9403.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

9405

Svetilke in druga svetila, vštevši
reflektorje in njihove dele, ki niso
navedeni ali zajeti drugje; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z
imeni in podobno, s trajno pritrjenim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni ali zajeti
drugje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

9406

Montažne zgradbe

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl.

Igrače, rekviziti za družabne igre in
šport; njihovi deli in pribor; razen
za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvrščeni v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli (v
merilu) in podobni modeli za igro,
vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.
št. izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni izdelani izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebno nego, za šivanje ali
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala,
če ne bi bil vključen v garnituro.
Lahko pa se vključijo predmeti brez
porekla, če njihova skupna vrednost
ne presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi,
gumbi za srajce in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. Št., kot je tar.
št. Izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in
označevalci z vrhom iz polsti ali
drugega poroznega materiala;
nalivna peresa in podobna peresa;
peresa za kopiranje; patentni
svinčniki; peresniki, držala za
svinčnike in podobna držala; deli
(vključno kapice in ščipalke)
navedenih izdelkov, razen tistih iz
tar.št. 9609

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo peresa in njihove konice iz iste
tar. št.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih
ali v patronah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. Št., kot je tar.
št. Izdelka,
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.

(4)

(1)

Izjema za koruzo vrste Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.

(2)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.

(4)

Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(5)

Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(6)

Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907
do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(7)

Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(8)

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

(9)

Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(10) Glej uvodno opombo 6.
(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III

Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati
je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kHPLþQLPLVUHGVWYLRSD]QRQDSUYLSRJOHG
2.
Pristojni organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano
ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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PRILOGA IV
Izjava na računu

Izjava nDUDþXQXNDWHUHMHEHVHGLORMHQDYHGHQRYQDGDOMHYDQMXPRUDELWLL]GHODQDYVNODGX]RSRPEDPL9HQGDU
RSRPEQLWUHEDQDWLVQLWL
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1 L]MDYOMDGDUD]HQþHQLGUXJDþH
MDVQRQDYHGHQRLPDEODJRSUHIHUHQFLDOQR 2) poreklo.
Hrvaška inačica:
Izvoznik proizvoda pokrivenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.............(1  L]MDYOMXMH GD VX RVLP DNR MH WR
GUXNþLMHL]ULþLWRQDYHGHQRRYLSURL]YRGL............................. (2) preferencijalnog porekla.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of ............. preferential origin (2).

........................................................ 3
(Kraj in datum)

......................................................... 4
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno
navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

---------------------1

Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 20. člena tega odloka, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen
prostor.

2

Navedba porekla izdelkov.

3

Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije _e v samem dokumentu.

4

Glej tudi peti odstavek 19. člena odloka. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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OBČINE

LJUBLJANA
5149.

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl.
US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US) ter 26. in
85. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 18. 12. 2000
sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Mestne občine Ljubljana za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna,
terjatvami in naložbami ter dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna
občina Ljubljana.
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v
računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2001 se
določa v višini 41.852,228.001 SIT.
4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 271,848.670
SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog
oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo
dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna
občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične
osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL je prejemek proračuna.

O prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš, kjer je MOL
manjšinski solastnik odloča župan.
6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki
stanovanjskega gospodarstva, turistična taksa, pristojbina
za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, požarna taksa,
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevki investitorjev, prejeta vračila danih namenskih posojil
in druge predpisane namenske takse razen komunalnih in
upravnih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah
– kontih, na katere se nanašajo in proračun.
7. člen
Terjatve iz naslova nerealiziranih prihodkov se lahko
zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča župan,
ki ob pripravi zaključnega računa proračuna o tem obvesti
mestni svet.
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, največ do višine 50.000 SIT, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih terjatev.
8. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru
proračunske postavke.
Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkami – konti iste
podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča
mestnemu svetu.
9. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
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11. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.
12. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
13. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi dodatnih drugih tekočih prihodkov.
Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne občine Ljubljane se lahko namenjajo le za pokrivanje izgub, ki
nastanejo pri opravljanju storitev za potrebe občanov Mestne občine Ljubljane po maloprodajni ceni, ki je nižja od
dejanske cene storitev.
Subvencija se dodeli na podlagi pogodbe.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše navodilo o postopkih za izplačila iz
proračuna MOL, navodilo o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti MOL in navodilo o
pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.
15. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
16. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo
za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je
potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostni položaj proračuna.
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem soglasju oddelka za finance in predložitvi bančne garancije za
vračilo predplačila.
17. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
18. člen
Sredstva poračuna se uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja
uporabnikov.
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19. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka –
konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki“ in “43-investicijski transferi“, zagotovljenih v
sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika,
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki“ in “41-tekoči transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400-plače
in drugi izdatki zaposlenim“ in “401-prispevkov delodajalcev
za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
20. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot
za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
21. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana
se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev
na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih
uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih
proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
23. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-4/00-10
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.
Županja
Mestne Občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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Proračun Mestne občine Ljubljana se določa v naslednjih zneskih:
Proračun 2001
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj oziroma presežek
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačila dolga
Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

38.483,512.877
41.777,602.001
-3.294,089.124
664,000.000
74,626.000
589,374.000
0
0
0
-2.704,715.124*

* Znesek v višini 2.704,715.124 tolarjev je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2000.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina,
podskupina,
konto

Naziv konta

I.
70
700
7000
7001
7002

Proračun
2001

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

38.483.512.877

DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)

33.001.392.877

DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
Davek od dobička pravnih oseb
Drugi davki na dohodek in dobiček

23.521.934.877
23.521.934.877
0
0

701

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARSTVO

0

702

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO

0

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

704
7044
7045
7046
7047
7048

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Davki na motorna vozila

705
706
7060
71
710
7100
7101
7102
7103

9.018.428.000
5.849.811.000
2.727.000
134.062.000
3.031.828.000
461.030.000
282.509.000
421.000
178.100.000
0

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE

0

DRUGI DAVKI
Drugi davki

0
0

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

4.804.637.000

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Udeležba na dobičku javnih podjetji in javnih finančnih institucij
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

1.832.604.000
0
33.116.000
381.642.000
1.417.846.000
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Skupina,
podskupina,
konto

Št.

123 / 28. 12. 2000 / Stran 13651

Naziv konta

Proračun
2001

711
7110
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Sodne takse
Upravne takse

237.500.000
0
237.500.000

712
7120

DENARNE KAZNI
Denarne kazni

195.759.000
195.759.000

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

234.919.000
234.919.000

714
7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
7200
7201
7202
7203

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722
7220
7221
7222

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

73

2.303.855.000
2.303.855.000
545.260.000
45.260.000
44.000.000
1.155.000
105.000
0
0
500.000.000
0
500.000.000
0

PREJETE DONACIJE (730+731)

32.000.000

730
7300
7301

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
Prejete donacije iz domačih virov za investicije

23.000.000
23.000.000
0

731
7310
7311

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
Prejete donacije iz tujine za investicije

74
740
7400
7401
7402
7403
II.
40

9.000.000
9.000.000
0

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

100.223.000

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

100.223.000
100.223.000
0
0
0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41.777.602.001

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)

10.175.211.682

400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

401
4010
4011
4012
4013

PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevki za zdravstveno zavarovanje
Prispevki za zaposlovanje
Prispevki za porodniško varstvo

2.161.230.444
1.858.698.940
66.162.330
121.557.065
53.072.572
38.444.944
6.451.898
16.842.695
308.137.708
172.157.380
133.030.315
1.106.095
1.843.918
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Naziv konta

Proračun
2001

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material
Posebni materiali in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

403
4030
4031
4032
4033
4034

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov Banki Sloveniji
Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papirjev

0

404
4040
4041
4042
4043

PLAČILA OBRESTI V TUJINO
Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam
Plačila obresti tujim vladam
Plačila obresti tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem

0

409
4090
4091

REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

7.433.994.860
611.253.008
558.611.820
363.109.944
40.637.000
29.554.260
3.949.581.600
94.608.000
856.472.244
930.166.984

271.848.670
183.059.880
88.788.790
15.338.770.657

410
4100
4101
4102

SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4119

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja
Pokojnine
Nadomestila plač
Boleznine
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

6.668.146.620

412
4120

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.850.508.500
1.850.508.500

413
4130

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi drugim ravnem države,drugim lokalnim skupnostim in ožjim
delom lokalnim skupnosti
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode
Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode – sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim
Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode – sredstva za
prispevke delodajalcev
Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode – za izdatke za
blago in storitve

5.859.955.436

4131
4132
4133
4133

00

4133

01

4133

02

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

960.160.100
872.645.100
87.515.000

8.461.000
0
0
2.000.000
48.001.000
6.609.684.620

13.300.000
363.888.000
676.909.461
4.805.857.975
2.163.243.400
409.543.600
2.233.070.975
0
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konto
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Naziv konta

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
43
430
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
III.

Proračun
2001

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

11.631.719.779

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

11.631.719.779
450.000.000
32.100.000
610.582.000
27.100.000
4.669.984.600
3.429.374.547
1.560.540.000
852.038.632

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

4.631.899.884

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim
in ožjim delom lokalnih skupnosti
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
Investicijski transferi javnim podjetjem
Kapitalski transferi finančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
Investicijski transferi posameznikom
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
Investicijski transferi v tujino

4.631.899.884

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II)

-3.294.089.124

2.846.487.884
93.224.000
180.000.000
0
0
0
1.512.188.000
0

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina,
podskupina,
konto

Naziv konta

IV.
75

Proračun
2001

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

664.000.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)

664.000.000

750
7500
7501
7502
7503
7504
7505

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil od privat. podj. in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države
Prejeta vračila danih posojil iz tujine

751
7510
7511
7512

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

752
7520

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

264.000.000
254.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000.000
400.000.000
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Naziv konta

V.

Proračun
2001

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

74.626.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)

74.626.000

440
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407

DANA POSOJILA
Dana posojila posamezniku
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila v tujino
Dana posojila državnemu proračunu

20.000.000
0
0
0
20.000.000
0
0
0
0

441
4410
4411
4412
4413
4414

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Skupna vlaganja (joint ventures)
Povečanje kapitalskih deležev v tujino

54.626.000
0
0
54.626.000
0
0

44

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) - (II.+V)

589.374.000

-2.704.715.124

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina,
podskupina,
konto

Naziv konta

VIII.

Proračun
2001

ZADOLŽEVANJE (50)

0

ZADOLŽEVANJE ( 500+501)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

0
0
0
0
0
0

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0

ODPLAČILO DOLGA (55)

0

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

0

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačilo kreditov Banki Slovenije
Odplačilo kreditov poslovnih bankam
Odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcev
Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev

0
0
0
0
0
0

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)

0

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII-X)

50
500
5000
5001
5002
5003
5004
501
IX.
55
550
5500
5501
5502
5503
5504
551

-2.704.715.124
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BISTRICA OB SOTLI
5150.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 94. člena statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2001 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter
njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2000.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2001 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3.
2001.

Št.

1. člen
Financiranje nalog Občine Borovnica se bo v prvih treh
mesecih oziroma do sprejetja proračuna za leto 2001, začasno nadaljevalo na podlagi določil tega sklepa.
2. člen
Začasno financiranje bo potekalo na podlagi proračuna za leto 2000, za iste programe kot v letu 2000.
3. člen
V obdobju začasnega proračuna se smejo uporabiti
sredstva do višine, ki je bila porabljena v istem obdobju
lanskega leta, povečane za rast drobnoprodajnih cen v tem
obdobju.
4. člen
V tem obdobju plačane obveznosti se po poteku financiranja vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 066/3-21/01-00
Borovnica, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 03101-0001/00
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

BOROVNICA
5151.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
prvem trimesečju leta 2001
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5152.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in
10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine
Borovnica na 16. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Borovnica sprejel

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
2001 znaša 0,036 SIT in začne veljati s 1. 1. 2001.

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v prvem
trimesečju leta 2001

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun
nadomestila v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2001.
Št. 066/3-16/6-199/00
Borovnica, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

5153.

Uradni list Republike Slovenije
zemljišč se med letom revalorizirajo z indeksi za obračun
razlike v cenah gradbenih storitev, ki jih mesečno objavljajo
GZS, Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa od dneva objave dalje.
Št. 066/3-16/7-200/00
Borovnica, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča na območju Občine Borovnica

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je
Občinski svet občine Borovnica na 16. redni seji dne 14. 12.
2000 sprejel

BREŽICE
5154.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
obveznem plačilu komunalnih pristojbin na
mejnih prehodih na območju Občine Brežice

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 65. člena v zvezi s sedemnajsto alineo
zadnjega odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 1. člena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št.25/83 in Uradni list RS, št.
10/91) ter 7. in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice
na 20. seji dne 18. 12. 2000 sprejel

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, znaša
140.000 SIT.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem
plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih
na območju Občine Brežice

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč s III. stopnjo opremljenosti in II. skupino poselitve od
100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 31. 12.
2000:
* za naprave individualne komunalne rabe 7.600 SIT,
* za naprave kolektivne komunalne rabe 8.770 SIT.

1. člen
Dopolni se odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 54/95 in 37/97), in sicer se v 4. členu
doda drugi odstavek z naslednjo vsebino:
Komunalno pristojbino lahko pobira tudi za ta namen
posebej ustanovljena redarska služba.

3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotkih
od povprečne gradbene cene stanovanj iz 1. člena tega
sklepa in znaša glede na območja 2–5%.
a) Prvo območje (ureditveno območje naselja Borovnica) 3-5%
b) Preostala območja 2%
V odstotkih sta ovrednoteni korist in uporabnostna sposobnost ocenjevanih zemljišč v razmerju 60: 40.
V posameznih primerih, ki izstopajo iz opisanih opredelitev, je mogoče – glede na višje stroške za pripravo –
korigirati vrednost za največ 1% od gradbene cene.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka, se znesek “360.000
SIT” nadomesti z zneskom “200.000 SIT”.
V drugem odstavku 6. člena, se znesek “360.000 SIT”
nadomesti z zneskom “200.000 SIT”.

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanj, povprečni stroški za komunalno urejanje stavbnih zemljišč in cene stavbnih

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-51/95
Brežice, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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CANKOVA
5155.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
18/93, 44/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Cankova na 19. redni seji dne
21.12. 2000 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Cankova plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), območja, kjer se plačuje nadomestilo, zavezanca za plačilo, merila za določitev
višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila.
Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila stavbnega prispevka so prihodek proračuna Občine Cankova in se namensko uporabljajo za pridobivanje in urejanje stvabnih zemljišč ter za investicije v komunalno infrastrukturo na območju
Občine Cankova.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidalnega
stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.
V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna
površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostori, garaže v sklopu stanovanjske
hiše ali poslovnega prostora). Upoštevajo se samo zgradbe,
ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze. Za tlorisno
površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter zaprtih garažnih
prostorov v stavbi ali posebnem objektu (kleti, kotlarne,
delavnice za prosti čas, kabineti). Za uporabo tlorisne površine poslovnega prostora se šteje čista tlorisna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice skladišča, garderobe, pisarne, hodniki, letni in zimski vrtovi ipd.)
Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča, bazeni...), ki
je namenjena poslovni dejavnosti.
Nezazidano stavbno zemljišče je površina funkcionalne
enote, ki je v ureditvenih, zazidalnih načrtih ali prostorsko
ureditvenih pogojih namenjeno za gradnjo.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
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3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi
tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.
4. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče naslednjo možnost:
– priključka na javno cesto, pot, vodovodno, kanalizacijsko, električno, plinovodsko omrežje in kabelsko televizijo, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja
tudi dejanska možnost priključitve,
– uporaba javne rasvetljave, parkirišč, pločnikov, če je
objekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 60 m,
– priključka na telefonsko omrežje, če je telefon dejansko priključen na telefonsko omrežje.
5. člen
Namen uporabe in lega stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen se smatrajo objekti in deli
objektov namenjeni za stalno bivanje,
– za počitniški namen se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo ali začasnemu bivanju
v vinogradniških hišicah,
– za poslovni namen pa se smatrajo objekti ali deli
objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene za poslovno dejavnost.
6. člen
Zapuščeni ter dotrajani objekti:
– Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se ovrednotijo z dodatnim številom točk, in sicer na
vseh območjih s 100 točkami.
Zapuščeni objekti so:
– nenaseljen objekt,
– nevzdrževan objekt in zunanji videz objekta.
Če lastnik zapuščenega in dotrajanega objekta v treh
letih od odmere plačila po tem odloku ne začne z sanacijo
oziroma ga ne odstrani, se začne postopek za odstranitev
objekta na račun lastnika.
7. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča se ugotavlja glede na prostorsko izvedbene načrte, ki ovira izgradnjo
oziroma realizacijo infrastrukturnih objektov in se ovrednoti:
I. območje
700 točk
II. in III. območje
600 točk.
8. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ovrednoti:
I. območje
10 točk,
II. območje
7 točk,
III. območje
5 točk.
9. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik
funkcionalne enote – zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik ...), ki je
lahko fizična ali pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register
ali drugo predpisano evidenco.
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku (vodji gospodinjstva).
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10. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za
sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Za zemljišča in objekte v lasti občine, kateri so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave in zavodov,
katerih je ustanoviteljica občina, se prav tako nadomestilo
ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:
– za potrebe obrambe in zaščite,
– za objekte tujih držav in za potrebe mednarodnih in
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije,
ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem
sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,
– za potrebe humanitarnih, prostovoljnih ter drugih podobnih organizacij in društev,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.).
11. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila
je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Cankova. Na
podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda
odločbo pristojni davčni organ.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe
in možnost priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
1. cesta – asfaltna
20 točk
2. cesta – makedamska
10 točk
3. javni vodovod
20 točk
4. javna kanalizacija
25 točk
5. električno omrežje
25 točk
6. telefonsko omrežje
10 točk
7. javna razsvetljava
15 točk
8. kabelska TV
15 točk
9. urejeni pločniki
10 točk
17. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena na
naslednje skupine:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte (individualna hiše, blok),
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti (enotna klasifikacija dejavnosti),
C – na stavbna zemljišča za poslovne prostore namene
gostinstvu, turizmu, trgovini na drobno in obrti,
D – na stavbna zemljišča za poslovne prostore namenu
družbenim dejavnostim,
E – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, zavarovalništvo in podobnih dejavnosti,
F – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
12. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na 3 območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje je naselje: Cankova (izdelan je ureditvenozazidalni načrt naselja),
II. območje obsega naselja: Korovci, Skakovci,
III. območje obsega naselja: Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Krašči in Topolovci.
13. člen
Meje območij so razvidna iz grafičnih kart v merilu
1:5000 – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova in so občanom na vpogled pri Občinski upravi občine Cankova.
14. člen
Stavbna zemljišča izven naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DODELITEV TOČK
15. člen
Za določitev točk se uporabljajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,
2. lega stavbnega zemljišča,
3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča.

18. člen
Merila za druga stavbna zemljišča:
Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:
1. elektrovodi (primarni)
– podzemni
– nadzemni
2. telekomunikacijski vodi
– podzemni
– nadzemni
3. plinovodi
4. bencinski servis
5. magistralna cesta
6. gramoznice, peskokopi, deponije
7. reciklažni odpad avtomobilov

50 točk
100 točk
20 točk
40 točk
50 točk
400 točk
30 točk
50 točk
300 točk

Površine za distribucijo električne energije so površine
znotraj ograjenih območij stikališč in površine transformatorskih postaj.
Površine, na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi (plinovodi) so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 1m2 za 1 dolžinski meter
voda. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni
vodi, pa se obračunava 2m2 za 1 dolžinski meter voda.
Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, telekomunikacijsko in plinsko omrežje.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.
Površina magistralne ceste predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta, in sicer širina cestišča krat
dolžina ceste.
Površine gramoznic, peskokopov, deponij in odpadov
so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje oziroma v določene namene. Površine se določijo na osnovi
dovoljenj oziroma drugih uradnih evidenc.
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19. člen
Namembnost stavbnega zemljišča se vrednoti po točkah:
Skupine zemljišč / število točk
Lega skupine
območja

I. območje
II. območje
III. območje

A
stanovanja

B
gospodarska
dejavnost

40
30
20

300
250
200

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
20. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek in občani,
katerih skupni mesečni dohodki (prejemki) ne presegajo
zajamčenega osebnega dohodka, kot minimalnega zneska,
ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
Pri oprostitvi plačila stavbnega prispevka iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakon o socialnem varstvu.
Nadomestilo se oprosti na pobudo občana za dobo
3 let, če je zgradil novo družinsko stanovanjsko hišo in
plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Občinska uprava lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti delno ali v celoti zavezanca
plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pismenega zahtevka zavezanca (najkasneje do 31. 12. za
naslednje leto) Občinski svet občine Cankova na predlog
župana.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
21. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko, počitniško in poslovno površino ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča iz 6., 7., 8., 16., 18. in 19. členu
tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
22. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova na predlog
župana potrdi občinski svet. Vrednost točke se spreminja
ob izteku koledarskega leta in velja za obdobje naslednjega
leta.
23. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto praviloma v dvakratnem znesku oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.

C
gostinstvo
turizem
trgovina
obrt in male
gosp. družbe
do 10 zaposlenih
250
200
150

D
pošta, uprav. dej.
bančništvo
zavarovalništvo

E
počitniške
hiše

400

300
300
300

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
24. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po
tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so
osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se
vsem zavezancem posreduje v preverjanje in potrditev.
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Cankova posredovati vse podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Cankova.
Zavezanci odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo do 200 m2 stanovanjske površine, 100 m2 za počitniško dejavnost in 500 m2
za poslovno dejavnost.
Zavezanci morajo posredovati podatke Občinski upravi
občine Cankova za plačilo nadomestila po tem odloku in vse
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v
30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba
sporočena.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži
prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin, oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT
do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občinske uprave občine Cankova.
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26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2001.
Št. 1331/2000
Cankova, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

ČRENŠOVCI
5156.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 38. člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99) je
župan Občine Črenšovci dne 15. 12. 2000 sprejel
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5157.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Črenšovci

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave št. 1/88) v skladu s
104. členom statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št.
18/99) je Občinski svet občine Črenšovci na 19. seji dne
19. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Črenšovci
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci za leto 2001 znaša
0,036 SIT.
2. člen
Ta sklep velja od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 123/19-00
Črenšovci, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2001

DOBJE
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črenšovci za leto 2001
se financiranje funkcij Občine Črenšovci ter njihovih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Črenšovci za leto 2000 in za
iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 159/2000
Črenšovci, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

5158.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za
leto 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je župan dne
15. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2001 se
financiranje funkcij Občine Dobje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Dobje za leto 2000 in za iste programe
kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto
2001 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/2000
Dobrepolje, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 403-04/00-01
Dobje, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

DOBREPOLJE
5159.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
21. seji dne 12. 12. 2000 sprejel
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5160.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter 16. člena statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Dobrepolje na nadaljevanju 21. redne seje dne
18. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 2000

1. člen
Ta odlok določa, da se v Občini Dobrepolje plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč in merila
za popolno ter delno oprostitev plačila nadomestila.

1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje
za leto 2000 (Uradni list RS, št. 64/00) se spremeni tretji
odstavek, tako da se glasi:
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih
zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
422,190.058,58
II.
Skupaj odhodki
575,912.165,95
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)
-153,722.107,37
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
1,660.000,00
V.
Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev
3,000.000,00
VI. Prejeta – dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev (IV-V)
-1,340.000,00
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
0
VIII. Odplačilo dolga
120.000,00
IX. Neto zadolževanje
proračuna (VII-VIII)
-120.000,00
X.
Prenos sredstev
na računu iz leta 1999
155,182.107,37
XI. Povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računu ((I-II) + (IV-V)-IX+X)
0

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega
stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje in se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen, nezazidano stavbno zemljišče v okviru ureditvenega in zazidalnega načrta, ki je veljavno sprejet, in
nezazidano stavbno zemljišče, za katero je pristojni organ
izdal lokacijsko dovoljenje.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, na
kateri stoji objekt.
1. V zgradbi za stanovanjski ali počitniški namen je
osnova za izračun površine čista tlorisna površina vseh etaž
in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani za stanovanjski ali počitniški namen, razen drvarnic, s tem, da se pri
izračunu dejanska površina kleti pomnoži s korekcijskim
faktorjem 0,6 in dejanska površina mansarde pomnoži s
korekcijskim faktorjem 0,5.
2. Za poslovni namen se upošteva čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s tem, da se površina
za obračun določitako, da se dejanska površina pomnoži s
korekcijskimi faktorji:
– do 500 m2 1,0
– razlika površine od 501–1000 m 2 0,6
– razlika nad 1001 m2 0,2.
3. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote čista
tlorisna površina vseh funkcionalno povezanih poslovnih prostorov (interna parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, površine, namenjene delavnicam na prostem, površi-
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ne, namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov,
kamnolomi in peskokopi …), ki so namenjeni poslovni dejavnosti.
3. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik
funkcionalne enote (imetnik pravice razpolaganja oziroma
lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora,
imetnik stanovanjske pravice) in je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki
opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo
predpisano evidenco.
II. OBMOČJE, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območje, kjer se plačuje nadomestilo, je celotno območje Občine Dobrepolje.

– za poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se
štejejo objekti ali deli objektov, namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine, namenjene poslovni dejavnosti.
Namembnost se vrednoti z naslednjimi točkami:
število

točk

stanovanjski namen
počitniški namen
poslovni namen
nezazidano stavbno zemljišče

100
200
600
20.

V objektih ali delih objektov, kjer se kmetijska dejavnost ne opravlja, se točkuje po kriteriju dejanske uporabe.
Pri stanovanjih v blokih se upošteva za vsako stanovanje sorazmerni delež skupnih površin.
Namembnost ostalih površin izven stavbe:
Pri izkoriščanju rudnin se upošteva površina, za katero
je izdano dovoljenje za izkoriščanje in se ovrednoti s 100
točkami.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
5. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami in dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. Namembnost stavbnega zemljišča,
3. Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. Zapuščenost in dotrajanost objekta,
5. Motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
6. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
število

a) vodovod
b) električno omrežje
c) javna kanalizacija
d) javna razsvetljava

točk

20
20
40
20

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:
f) makadamska pot (oddaljenost parcele, na kateri stoji
objekt ali do poti, ki poteka po parceli v zasebni lasti od
asfaltne ceste, več kot 500 m) 20 točk,
g) asfaltna cesta z makadamskim priključkom do parcele (oddaljenost parcele, na kateri stoji objekt ali do poti, ki
poteka po parceli v zasebni lasti od asfaltne ceste, manj kot
500 m) 30 točk,
h) asfaltna cesta do parcele, na kateri stoji objekt ali do
poti, ki poteka po parceli v zasebni lasti 40 točk.
7. člen
2. Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča
se štejejo objekti ali deli objektov, namenjeni za stalno bivanje,
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
štejejo objekti ali deli objektov, namenjeni za počitniško
uporabo,

8. člen
3. Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na
prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, javne poti in
ceste), se ovrednoti z 800 točkami.
9. člen
4. Zapuščeni, nevzdrževani in dotrajani objekti.
Nenaseljeni objekti, nevzdrževanega videza in dotrajani objekti se vrednotijo s 100 točkami.
10. člen
5. Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stanovanjske namene, se določijo negativne točke glede na hrup
in onesnaženost zraka. Motenost se upošteva na zahtevo
stranke, ki je dolžna predložiti potrebno dokumentacijo (meritve), ki dokazujejo upravičenost zahtevka. Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka
so veljavni podzakonski akti Vlade RS.
Motenost se vrednoti z znižanjem naslednjega števila
točk:
število

hrup
onesnaženost zraka

točk

50
50

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
funkcionalne enote, določene po 2. členu tega odloka in z
vrednostjo točke.
12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča določi občinski svet s sklepom, na
predlog župana občine.
13. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih obrokih ali polletnih obrokih, v skladu z določili
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zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96,
87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 108/99). Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki
vodi tudi postopke v zvezi z odmero, nadziranjem in evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti, ter reševanje pritožb v skladu z
zakonom o davčnem postopku.
14. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Dobrepolje
posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila
oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja občina, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.
Zavezanci morajo prijaviti upravi Občine Dobrepolje
nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali spremembah med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.
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– začetnikov, ki so začeli z dejavnostjo in so plačali
sorazmerne stroške za urejanje stavbnega zemljišča, se
oprosti plačilo nadomestila za dobo treh let na podlagi pisnega zahtevka.
O oprostitvi iz predhodnega odstavka izda odločbo
zavezancu, na podlagi pisnega zahtevka, pristojni davčni
organ, zadolžen za odmero nadomestila, po predhodnem
mnenju strokovne službe Občine Dobrepolje.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
16. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži
prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

V. OPROSTITVE
15. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika, za
sakralne objekte, za objekte in zemljišča, ki so v uporabi
občine, se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, drugih humanitarnih in podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja, kozolci, garaže za kmetijske
stroje),
– za potrebe verske skupnosti, če jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,
– za potrebe gasilcev,
– za šole in vrtce,
– za objekte namenjene kulturni dejavnosti,
– za prostore, ki so namenjeni za dejavnost društev, ki
ne opravljajo profitnih dejavnosti,
– za nepokrita skladišča v poslovnih dejavnostih, za
razliko površine nad 100 m2.
Občinski svet občine Dobrepolje lahko zavezanca v
celoti ali delno oprosti plačevanja nadomestila, po predhodnem mnenju strokovnih služb, v naslednjih primerih:
– elementarne in druge nezgode, do odprave posledic
oziroma največ 5 let,
– bolezen v družini, invalidnost, za dobo trajanja,
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč ali
varstveni dodatek, in če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila resno ogrožalo socialno varnost družine.
Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za
dobo petih let od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oproščeni tisti zavezanci:
– ki so kupili oziroma zgradili nova stanovanja, kot posamezen del stavbe,
– zgradili, dozidali ali nadzidali družinske stanovanjske
hiše, če so plačali sorazmerne stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Pri investicijah v proizvodno, storitveno ali kmetijsko
dejavnost v primerih:
– novogradnje,
– investicije v obrtno cono,

VII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila
je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila. Evidenco vodi pristojni organ Občine Dobrepolje.
Obrazce za vzpostavitev evidence se vsem zavezancem posreduje v izpolnitev in potrditev. Izpolnjene oziroma popravljene podatke so zavezanci dolžni v določenem roku posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo
popravljenih in pravilnih podatkov, se uporabi za odmero
nadomestila povprečen odmerek, ki ga določi občinska strokovna služba. Na podlagi končnih podatkov se odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska
uprava občine Dobrepolje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, izvajati se začne 1. 1. 2001.
Št. 42008-1/2000
Dobrepolje, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

5161.

Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE
Ringaraja

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,1/98 in 84/98)
in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na nadaljevanju 21. redne seje, dne 18. 12. 2000 sprejel
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SKLEP
o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih
storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1
Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ
Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 1. 2001 določi:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok prve starostne skupine v znesku 56.771 SIT,
– dejavnost vzgoje in varstva otrok druge starostne skupine v znesku 45.079 SIT,
– dejavnost male šole do uvedbe 9-letne osnovne šole
v znesku 16.648 SIT.
2
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno za
neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva
meseca. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati,
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 350 SIT na dan, razliko
do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.

5162.

Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih
cest na področju Občine Dobrepolje

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Dobrepolje na 11. seji dne 26. 10.
1999 sprejel

SKLEP
o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih
cest na področju Občine Dobrepolje
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje.
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za
modernizacijo lokalnih in krajevnih cest v vaseh: HočevjeHrib, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do
31. 12. 2000.
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa
poimensko nevedeni.

Št. 38005-1/98
Dobrepolje, dne 18. decembra 2000
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega
sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov
posamezne vasi.

6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni
v naslednjem seznamu:
Zap. št. Priimek in ime

Bivališče

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hočevje 24
Paka 4
Videm 61/C
Kantetova ul. 42, Ljubljana
Podtabor 35
Jakčeva ul. 13, Ljubljana
Ul. Ane Ziherlove 8, Ljubljana
Podtabor 31
Lipa 14
Peščenik 12, Višnja Gora
Ul. Matije Tomca 2, Domžale
Podgorica 61/b
Podgorica 2
Videm 74
Sela nad Višnjo Goro 12
Podgorica 1

Cimerman Marko
Gregorič Jože
Ilič Irena
Korinšek Jurij
Levstik Marija
Mlinar Marija
Nučič Alojz
Oberstar Jože
Pelc Anton
Planinšek Martin
Pongrac Nikola
Štih Franci
Šuštar Franci
Tiselj Vinko
Zajec Anica
Žnidaršič Stane

Obveznost v SIT

25.000,00
104.000,00
90.100,00
50.000,00
103.750,00
50.000,00
104.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
90.100,00
74.000,00
104.000,00
50.000,00
74.000,00

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo
od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina
Dobrepolje.
9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega
sklepa.
10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so
odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po
zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o
uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja z dnem objave.
Št. 42001-1/2000
Dobrepolje, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

5163.

Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov
za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi:
Hočevje, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm

POROČILO
o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo
posebnega samoprispevka za vasi: Hočevje,
Paka, Podgorica, Podtabor in Videm
Zbori občanov za uvedbo posebnega samoprispevka
so bili izvedeni v vaseh: Hočevje, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm.
Ugotovljeni so bili naslednji rezultati:
1. na zbore občanov je bilo vabljenih 35 upravičencev;
2. na zborih občanov je glasovalo 27 upravičencev;
3. ZA uvedbo posebnega samoprispevka je glasovalo
22 upravičencev;
4. PROTI uvedbi posebnega samoprispevka je glasovalo 5 upravičencev;
5. zborov občanov se ni udeležilo 8 upravičencev;
6. ugotavlja se, da je bil predlog za uvedbo posebnega
samoprispevka na zborih občanov sprejet.
Dobrepolje, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

Št.
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GORNJA RADGONA

5164.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja
Radgona v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 109. člena
statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99)
je župan Občine Gornja Radgona dne 22. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Gornja
Radgona v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno
financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto
2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v
proračun za leto 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni
odbor Občine Gornja Radgona.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 404-05-3/00-1
Gornja Radgona, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

Stran
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HAJDINA
5165.

Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba
na novem delu pokopališča

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
104/99) in 16. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/99) je Občinski svet občine Hajdina na
2. izredni seji dne 20. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o enkratnem nadomestilu o najemu groba
na novem delu pokopališča

Uradni list Republike Slovenije
– na starem delu za enojni grob 2.600 SIT,
– na novem delu za enojni grob 3.400 SIT.
Uporaba mrliške vežice 3.000 SIT/dan.
Uporaba hladilne komore 1.500 SIT/dan.
3
Cene so brez davka na dodano vrednost.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-01/00
Hajdina, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

1
Za najem prostora ob pokopu na novem delu pokopališča na Hajdini, najemnik plača enkraten znesek v višini
39.130 SIT.
2
Za občane občin, katere dogovorno sofinancirajo investicije na pokopališču Hajdina znaša najem prostora ob
pokopu na novem delu pokopališča na Hajdini enkraten
znesek v višini 30.100 SIT.
3
Cene so brez davka na dodano vrednost.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-01/00
Hajdina, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

5166.

Sklep o višini najemnine

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
104/99) in 16. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/99) je Občinski svet občine Hajdina na 2.
izredni seji dne 20. 12. 2000 sprejel

IVANČNA GORICA
5167.

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in
15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi
gozdnih cest (Uradni Iist SRS, št. 7/87) je Občinski svet
občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Gorenja vas
I
S tem sklepom se ukine javno dobro naslednjima parcelama:
v k.o. Gorenja vas:
2
parc. št. 1580/8 cesta, v izmeri 11m2, vl. št. 1210
parc. št. 1580/9, cesta v izmeri 51m , vl. št. 1210.
II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti
javno dobro in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46500-0029/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.

SKLEP
o višini najemnine
1
Višina najemnine – grobnine znaša:
– na starem delu za enojni grob 3.380 SIT,
– na novem delu za enojni grob 4.420 SIT.
Uporaba mrliške vežice 3.900 SIT/dan.
Uporaba hladilne komore 1.950 SIT/dan.
2
Za občane občin, katere dogovorno sofinancirajo investicije na pokopališču Hajdina znaša najemnina:

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Gorenja
vas

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. I. r.

5168.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in
15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi
gozdnih cest (Uradni Iist SRS, št. 7/87) je Občinski svet
občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava
I
S tem sklepom se ukine javno dobro naslednjima parcelama:
v k.o. Dobrava:
parc. št. 163/7, pašnik 5 b.r. v izmeri 77m2, vl. št. 1.
II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti
javno dobro in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 466-6/96
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. I. r.

5169.

Sklep o imenovanju v upravni in nadzorni odbor
medobčinskega sklada za razvoj malega
gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in
Ivančna Gorica

Na podlagi 5. in 8. člena odloka o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 10/96) in 7. člena statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
2/99) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji
dne 22. 12. 2000

SKLEP
1. V Upravni odbor medobčinskega sklada za razvoj
malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se z 20. 12. 2000 imenujeta:
– Karel Bregar, dipl. ek., Pot na Vir 7, Ivančna Gorica
in
– Jože Košak, ek., Radohova vas 14, Šentvid pri
Stični.
2. V Nadzorni odbor medobčinskega sklada za razvoj
malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se z 20. 12. 2000 imenuje:
– Marija Mišič, dipl. ek., Ulica 6. julija 6, Ivančna Gorica.
3. Mandatna doba traja 4 leta.
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10300-0012/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. I. r.

Št.
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JESENICE

5170.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95 in 30/97) ter 26. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96
in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 24. seji dne
21. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice,
v 1. členu se zadnji odstavek dopolni tako, da se glasi:
Vrednost točke se s 1. 1. valorizira z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS
za obdobje 9 mesecev. O vsakokratni vrednosti točke prejme občinski svet informacijo najkasneje pred sprejetjem
proračuna za naslednje leto.
2. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v tarifni številki 5, druga alinea
prvega odstavka popravi tako, da se glasi:
za stojnice: 40 točk.
3. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v tarifni številki 6, druga točka
prvega odstavka popravi tako, da se glasi:
2. če so začasnega značaja:
do 2 m2 40 točk,
nad 2 m2 80 točk,
nad 9 m2 250 točk.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/00
Jesenice, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

5171.

Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
2001

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97 in 96/99)
in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 38/95, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine
Jesenice na 24. seji dne 21. 12. 2000 sprejel

Stran
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
2001

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku
za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.

1. člen
Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97 in
96/99) za leto 2001 znaša 9,88 SIT.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
prostorih Občine Krško, CKŽ 14, v Krškem.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2001 dalje.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 417-267/00
Jesenice, dne 21. decembra 2000.

Št. 354/4/98-1-15
Krško, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

MAJŠPERK

KRŠKO
5172.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95, in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94,
9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je župan Občine
Krško sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št.
38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99 in 69/99) in družbenega
plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list
SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92,
23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98,
8/99, 10/99 in 69/99), ki se nanašajo na črpališča virov
pitne vode in njihova varstvena območja, in sicer Podbočje,
Štegina, Rore, Brestanica-Zdole, Črneča vas, Raka, Orehovec pri Kostanjevici in Dovško pri Senovem.
II
Dokumentacija z osnutkom odloka bo javno razgrnjena
v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja
Občine Krško, CKŽ14, v Krškem in prostorih Krajevnih
skupnosti Kostanjevica, Podbočje, Raka, Veliki Trn, Gora,
Leskovec, Krško, Brestanica, Zdole, Senovo in Koprivnica.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

5173.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Majšperk za leto 2001

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna Občine
Majšperk za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 2001
se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerna s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 405-02-0001/99-01
Majšperk, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.
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MARKOVCI
5174.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni
list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci
na 6. izredni seji dne 15. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Markovci se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je
po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo,
oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje in za zemljišče, na kateri po predhodnem lokacijskem
dovoljenju stoji nedokončan objekt do IV. gradbene faze.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ali počitniškega
prostora ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi
površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, zunanji pridobitni prostori storitvenih in proizvodnih dejavnosti, igrišča s pridobitno dejavnostjo, površine
izkoriščanja rudnin (gramoznice, peskokopi in glinokopi),
površine namenjene distribuciji električne in toplotne energije ter plinovoda, vodna zajetja za pridobivanje električne
energije, telekomunikacijski objekti, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine namenjene za
opravljane poslovne dejavnosti.
3. člen
Zavezanec za nadomestilo je lastnik ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe
(najemnik, zakupnik, uživalec…).
II. MERILA IN VIŠINA NADOMESTILA
4. člen
Pri določitvi nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti, napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave,
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– lego in namembnost zemljišča,
– izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dohodka v
gospodarski dejavnosti.
Nadomestilo se plačuje na celotnem ozemlju Občine
Markovci, če je na stavbnem zemljišču mogoč priključek na
električno in vodovodno omrežje.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na električno in vodovodno omrežje, če obstaja tudi dejanska možnost priključitve in rabe teh objektov in naprav.
5. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,
2. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarski dejavnosti.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami individualne in kolektivne rabe
in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
1. Cesta v protiprašni izvedbi
5 točk
2. Vodovod
5 točk
3. Kanalizacija
20 točk
4. Elektrika
5 točk
5. PTT (telefon)
5 točk
6. Javna razsvetljava
5 točk
7. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti
C – na stavbna zemljišča za poslovne namene gostinstva in trgovine na drobno, obrti in kmetij
D – na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti
E – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti
F – na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih
dejavnosti (proizvodnja, prenos in distribucija električne in
toplotne energije, zemeljskega plina, vodna zajetja za pridobivanje električne energije…)
G – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.
8. člen
Število točk za m2 stanovanjske, počitniške ali poslovne površine se glede na vrsto dejavnosti oziroma namene
uporabe, določi po naslednji tabeli:
območje A
točke
25

Stanovanjski in poslovni prostor
B
C
D
E
F G
100
25
25 450 100 90

9. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti.
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Šifra EKD (enotna klasifikacija dejavnosti)
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Dodatno št. točk

1. Bančništvo
2. Trgovina na veliko
3. Proizvodnja in distribucija električne in toplotne
energije ter plinovoda
4. Poštni promet
5. Telekomunikacije
6. Vodna zajetja za pridobivanje el. energije
7. Skladiščenje naftnih derivatov in plina
8. Pridobivanje rudnin
9. Gostinstvo
10. Projektiranje in sorodne storitve
11. Dejavnost zavarovalništva
12. Trgovina na drobno (razen prehrambene trgovine)

200
200
200
200
200
200
400
250
100
100
100
100

Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na
prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov se ovrednoti s 500 točkami.
Nadomestilo za površine v nestanovanjskih objektih
oziroma poslovnih objektih, namenjenih dejavnosti iz kmetijstva (točka C 7. člena), se zniža za 50%.
Za nestanovanjske oziroma poslovne objekte, v katerih
se ne odvija nobena dejavnost, se nadomestilo zniža za
50%.
Pri namembnosti navedenih v 9. členu pod 3., 5. in 6.
točko, se ne točkuje opremljenost stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti ter napravami po 6. členu
odloka.
10. člen
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površine gramoznic, peskokopov in glinokopov so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin,
površine pa določi občinska uprava na podlagi dovoljenja za
izkoriščanje rudnin.
Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi, so površine
pod daljnovodnimi stebri in površine, ki so potrebne za
normalno rabo, kar znaša 30 m2 za vsak posamezen daljnovodni steber za 110 kV daljnovod in 100 m2 za 400 kV.
Površine za normalno rabo objektov telekomunikacij
predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče, na katerem je
objekt.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja površino, določeno z lokacijskim dovoljenjem.
Površina vodnega zajetja in kanala za proizvodnjo električne energije predstavlja celotno zemljišče, določeno z
lokacijskim dovoljenjem.
Druge površine, ki so namenjene za normalno opravljanje poslovne dejavnosti in niso določene v tem členu, ugotovi občinska uprava za vsak posamezen primer posebej.
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem,
gramoznice, peskokopi, glinokopi ter druge površine za
opravljanje poslovne dejavnosti, razen za vodna zajetja, se
vrednotijo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.
11. člen
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi
glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe, kjer leži
po naslednji tabeli:

Območja:
– stanovanjski in počitniški nameni
– poslovni nameni
– nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem, gostinski vrtovi
– površine za obratovanje bencinskih servisov
– gramoznice, glinokopi, peskokopi

Točke:
12
15
20
50
250

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se
komunalna opremljenost zemljišča po 6. členu. Zavezanec
za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega
zemljišča.
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena
kombinirana dejavnost (stanovanjsko-poslovna) se plačuje
nadomestilo 50% kot stanovanjska dejavnost, 50% kot poslovna dejavnost, pri čemer so dvorišča kmetij oproščena
plačila nadomestila.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Poleg primerov navedenih v drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja
nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost in
občani, kateri skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
O oprostitvi odloča Občinska uprava občine Markovci
na podlagi predloženih dokazil in zahtevka zavezanca ter po
potrebi pristojnega delovnega telesa občinskega sveta.
Občinska uprava lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca za plačilo nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine. V tem primeru si pridobi predhodno mnenje ustrezne socialne službe.
Pri odločitvi občinska uprava upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnost pridobivanja dohodka
ter sme zahtevati od občana ali civilnopravne osebe, da
predloži ustrezna dokazila.
O celotni ali delni oprostitvi plačila nadomestila se izda
odločba.
Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo
lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
13. člen
Osnova za izračun odmere višine nadomestila so podatki iz evidence zavezancev, ki jo vzpostavi in spremlja
Občinska uprava občine Markovci.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci določi občinski svet s sklepom.
14. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti.
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Št.

Obveznost se odmeri letno, s tem da je zavezanec
dolžan obveznost poravnati po trimesečjih.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je ta sprememba
nastala.
15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz
evidence, ki jo vzpostavi občinska uprava.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Markovci nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po
tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v petnajstih dneh po nastanku oziroma spremembi.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko
odmeri nadomestilo glede na podatke, ki jih Občina Markovci pridobi z uradno evidenco.
16. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila (15. člen) in če sporočeni
podatki niso verodostojni,
– ne prijavi spremembe v petnajstih dneh od dneva
nastanka (15. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 50.000
SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo do 50.000 SIT.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine
Markovci preneha uporabljati odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča Mestne občine Ptuj.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2001.
Št. 015-04-6/99
Markovci, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

5175.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 24/95, 20/95,
63/95, 65/95, 73/95, 9/96, 14/96, 26/97, 70/97,
10/98, in 20/00) in 13. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/00) je
Občinski svet občine Markovci na 6. izredni seji Občinskega
sveta občine Markovci dne 15. 12. 2000 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2001
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2001
znaša 0.389 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 423-06/00-1
Markovci, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

5176.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Markovci v letu 2001

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 7. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 107/00) je župan Občine
Markovci dne 20. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna
Občine Markovci v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Markovci za leto 2001
se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Markovci za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu Občine Markovci za leto
2000.
3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Markovci za leto
2000 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 2001.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Markovci za
leto 2001. Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja
3 mesece.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2001.
Št. 405-04-1/00
Markovci, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

5177.

Pravilnik o merilih in postopkih za določitev
dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji
blaga zunaj prodajaln

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00), pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št.
28/93, 34-1/93, 57/93) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih in postopkih za določitev dežurnih
prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga
zunaj prodajaln
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke za določitev
obratovalnega časa prodajaln, dežurstev prodajaln in pogoje za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine
Markovci.
2. člen
Obratovalni čas si trgovec določi samostojno v skladu
s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega
pravilnika.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi oziroma določi
Občinska uprava občine Markovci.
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega pravilnika dobi
soglasje občinske uprave.
Kot trgovec po tem pravilniku šteje vsaka fizična in
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
3. člen
Redni obratovalni čas je od ponedeljka do sobote med
7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa
ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.
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4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju
Občine Markovci so:
– tradicionalne navade,
– običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– turizem,
– promet,
– varstvo pred hrupom,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev v okolišu prodajalne,
– spoštovanje delovno-pravne zakonodaje.
5. člen
Glede na merila iz prejšnjega člena je lahko dežurna
prodajalna tista prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja kot glavno dejavnost:
– trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, specializirane prodajalne na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki ter trgovine na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah
(živilske trgovine) ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, razen 1. januarja, na velikonočni praznik, 1. maja, 1.
novembra in 25. decembra, od 8. do 12. ure dve prodajalni
v občini (ena na območju vasi Bukovci in Stojnci in ena za
vse ostale vasi),
– prodajalne z motornimi gorivi (bencinske črpalke):
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 6. do 7. in
od 8. do 21. ure ena prodajalna – črpalka v občini,
– cvetličarne: ob praznikih in nedeljah od 8. do 12. ure
ena cvetličarna v občini,
– kmetijske trgovine: 27. april in 2. maj od 8. do 12. ure
ena trgovina v občini.
Ostale prodajalne na območju Občine Markovci v času
dežurstva ne poslujejo.
6. člen
Urnik dežurstva za prodajalne iz 5. člena tega sklepa za
posamezno koledarsko leto ob upoštevanju meril iz 4. člena
pravilnika in števila registriranih prodajaln v občini pripravi in
izda Občinska uprava občine Markovci 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta.
7. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prodajaln prijaviti na Občinski upravi občine Markovci na predpisanem
obrazcu največ 45 in najmanj 15 dni pred
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Trgovec mora prijavi priložiti kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni ter dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem
oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno
soglasje upravljalca poslovnega oziroma nakupovalnega
centra.
8. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega
pravilnika, v 15 dneh od prejema prijave le-to potrdi. Občinska uprava lahko potrdi urnik le deloma.
Občinska uprava lahko z odločbo zavrne prijavljeni urnik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z
določbami tega pravilnika. V tem primeru občinska uprava
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Št.

IV. KONČNI DOLOČBI

vložniku v obrazložitvi odločbe tudi navede – določi ustrezno
spremembo obratovalnega časa.
9. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan obseg obratovanja prodajalne za največ 60 dni mora
trgovec prijaviti občinski upravi 15 dni pred začasno spremembo urnika.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na
katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtovana inventura, nesreča in podobno), prijaviti občinski upravi v
5 dneh od zaprtja.
10. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v prodajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
11. člen
Ne glede na določila iz 5. člena tega pravilnika sme
občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na določenem
ali celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. V dovoljenju se določi tudi
časovno obdobje.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
12. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,
prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska
uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki
se bo prodajalo.
13. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj
10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi mora priložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo
dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo
opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere
se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Markovci priložiti še
potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal
komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
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14. člen
V vsem ostalem, predvsem o zapustitivi kupcev prodajalne po obratovalnem času ter uskladitvi urnikov obratovalnega časa s tem pravilnikom veljajo določbe pravilnika o
obratovalnem času prodajaln, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. januarja 2001.
Št. 306/00-13
Markovci, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

METLIKA
5178.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Metlika na
redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2000 (Uradni list RS, št. 106/99 in 63/00) tako,
da glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
V SIT
I. Skupni prihodki
926,901.833,41
II. Skupni odhodki
1.019,546.248,71
III. Proračunski primanjkljaj
–92,644.415,30
B) Račun finančnih terjatev in naložb
–
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
50,000.000,00
IX. Odplačila dolga
–1,800.000,00
X. Neto zadolževanje
48,200.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih
–44,444.415,30
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski
svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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5179.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Metlika v letu 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) ter 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 36. člen statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 42/99)
je župan Občine Metlika dne 21. 12. 2000 sprejel
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9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 403-152/00
Metlika, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Metlika v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Metlika za leto 2001 se
potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo
po tem sklepu.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Metlika za leto 2001 se
financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom primerne porabe.
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo
samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov za ta
namen, v letu financiranja.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim uporabnikom
proračunskih sredstev v 2. členu tega sklepa predstavlja
sorazmeren del sredstev za te namene, ki je bil določen v
proračunu za leto 2000.
4. člen
Ne glede na določila 2. in 3. člena tega sklepa so iz
rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko v višini, kot so pridobljena.
5. člen
V času začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2000.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna. Prav tako se za izvrševanje tega sklepa smiselno uporabljajo določila odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2000.
7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna za leto 2001 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od
1. 1. 2001 do sprejetja proračuna za leto 2001, oziroma
največ do 31. 3. 2001. Začasno financiranje proračuna se
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

5180.

Sklep o uskladitvi višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 22. in 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odl. US, 67/97 –
odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US in 89/99 – odl. US),
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 32/95 in 67/95) ter
18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99)
je Občinski svet občine Metlika na seji dne 21. 12. 2000
sprejel

SKLEP
o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 2001.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
1. stanovanjske površine
9,21 SIT/m2
2. poslovne površine
9,21 SIT/m2
3. nepokrita skladišča, parkirišča itd.
0,92 SIT/m2
3. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,92 SIT m 2 stavbnega
zemljišča.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati 2. in
3. člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 17/00).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 462-3/00
Metlika, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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Št.

MEŽICA
5181.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine Mežica dne 1. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v letu
2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto 2001 se
financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene
upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2000.

5183.

Št. 405-04-1/00
Mežica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

Sklep o višini najemnine za najem grobov

Na podlagi 14. člena odloka o pokopališkem redu v
Občini Mežica (Uradni list RS, št. 47/98) in na podlagi
16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99)
je Občinski svet občine Mežica na 20. seji, dne 19. 12.
2000 sprejel

SKLEP
o višini najemnine za najem grobov
1. člen
Nova cena najemnine za najem grobov je:
– enojni grob
2.700 SIT
– dvojni ali družinski grob
3.780 SIT
– žarni grob
2.700 SIT
2. člen
Nove cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Mežica, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. januarja 2001.
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POLZELA
5184.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 6. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2000
5182.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Mežica (MUV, št. 17/96) je in 16. člena statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) Občinski svet občine
Mežica na 20. seji, dne 19. 12. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalne takse v Občini
Mežica je 7 SIT.
2. člen
Nova vrednost točke začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-417-24/96-1/00
Mežica, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2000
(Uradni list RS, št. 20/00) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
1. Prihodki
427,898.400
2. Odhodki
435,561.340
3. Proračunski primanjkljaj (1-2)
7,662.940
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
4,400.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (4-5)
4,400.000
II. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna
–
8. Odplačilo dolga
–
9. Neto zadolževanje (7-8)
–
10. Zmanjšanje sredstev na računih
3,262.940
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3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2001

Št. 403-02/004/00
Polzela, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

5185.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Polzela na
16. redni seji 6. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
I
Cene programov v Osnovni šoli Polzela- OE Vrtec Polzela se zvišajo v letu 2001 za 10 % in znašajo mesečno:
Vrsta programa

Povišanje
1. 1. 2001
cena v SIT

1. Dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega star. obdobja
– za otroke v oddelkih drugega star. obdobja
2. Poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program (zajtrk, kosilo)
– poldnevni program (malica)
3. Poldnevni program (do 4. ure)
– poldnevni program (zajtrk in kosilo)
– poldnevni program (kosilo)
– poldnevni program (zajtrk)

53.745
48.600
43.302
37.540

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 2001, se
financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2000, vendar
najdlje do 31. 3. 2001.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2000.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2001.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Štore za leto
2000.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 1. 2001.
Št. 40204-0002/00-001
Štore, dne 11. decembra 2000.

33.499
31.369
27.920

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 1. 2001.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-01/038/2000
Polzela, dne 8. decembra 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

ŠTORE
5186.

statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) je župan
Občine Štore dne 11. 12. 2000 sprejel

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

5187.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 30. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Draga, severne Kompole,
Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče
Vrhe in gozd ob odlagališču
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.
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Št.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Javna razgrnitev traja od 23. 12. 2000 do 23. 1.
2001.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 31300-0002/00-015
Štore, dne 12. decembra 2000.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe
pri Občinski upravi občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in
sicer v sredo, 10. 1. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Štore.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-0026/00-006
Štore, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
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Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

VOJNIK
5189.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) povezano z 61. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl.
US in 56/98) in 11. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne
13. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE

5188.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za območje Obrtno trgovske
cone Štore – vzhod

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 30. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu za območje Obrtno trgovske cone Štore –
vzhod
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
za območje Obrtno trgovske cone Štore – vzhod.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Javna razgrnitev traja od 23. 12. 2000 do 23. 1. 2001.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe
pri Občinski upravi Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava,
in sicer v sredo, 17. 1. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Štore.

1. člen
V Občini Vojnik se za uporabo stavbnega zemljišča na
območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje obsega naselja: Vojnik, Frankolovo ožji del
hišne številke od 1 do 37 in hišne številke od 40 do 57a,
Stražica hišne številke od 1 do 6a, Nova Cerkev hišne
številke od 1 do 4 in 13 do 130.
II. območje obsega naselja: Arclin, Ilovca, Ivenca, Višnja vas, Frankolovo širši del hišne številke 38 in 39, Verpete, Lemberg pri Novi Cerkvi hišne številke od 1 do 4a, 8, od
12 do 23a, Polže razen hišne številke 20, Razdelj hišne
številke 1 do 15, Socka hišne številke od 1 do 1b, 5 do 6 in
od 9 do 68, Hrenova hišne številke 20 do 27 in od 35 do
37, Vizore hišne številke od 1 do 10.
III. območje obsega naselja: Bezovica, Bovše, Dedni
vrh pri Vojniku, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Jankova,
Koblek, Konjsko, Lešje, Pristava, Razgor, Želče, Male Dole
hišne številke 1, 2, 3, 4, 44, 45, 76 in 77, Beli Potok,
Bezenškovo Bukovje, Brdce hišne številke od 1 do 9, Črešnjice hišne številke od 1 do 10, Dol pod Gojko, Lindek
hišne številke od 1 do 9a, Lipa hišne številke od 1 do 14 in
od 20 do 24/a ter 38, Podgorje pod Čerinom (razen hišne
številke 23), Rakova Steza, Rove, Stražica od 7 do 33a,
Lemberg hišne številke 5 do 7, od 9 do 11, 22, od 24 do
25, 27, Socka hišne številke od 40 do 46, Hrenova hišne
številke od 14 do 18 in od 28 do 34, Vizore hišne številke
od 11 do 21, Homec hišne številke od 1 do 16, Vine,
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Zlateče, Landek hišne številke od 9 do 23, Selce hišne
številke od 8 do 14, Novake hišne številke 1 do 9, Trnovlje
pri Socki hišne številke 5 do 12, od 15 do 16, od 21 do 31,
Čreškova hišne številke od 1 do 15, od 25 do 34, Razdelj
hišne številke 16 do 18, Nova Cerkev hišne številke 5 do
12, Socka hišne številke 2 do 4, od 7 do 8.
IV. območje obsega naselja: Črešnjevec, Gabrovec pri
Dramljah, Hrastnik, Kladnart, Razgorce, Tomaž nad Vojnikom, Male Dole hišne številke, ki niso uvrščene v območje
III, Brdce hišne številke od 10 do 17, Črešnjice hišne številke od 11 do 16, Lindek hišne številke od 10 do 24, Lipa
hišne številke od 16 do 19 in od 25 do 36, Podgorje pod
Čerinom hišna številka 23, Straža pri Dolu, Zabukovje, Polže 20, Hrenova hišne številke 1 do 13 in 19, Homec hišne
številke od 17 do 21, Landek hišne številke 1 do 8, in 24,
Selce hišne številke 1 do 7 in 15 do 22, Trnovlje pri Socki
hišne številke 2 do 4, od 13 do 14 in od 17 do 20, Novake
hišne številke 10 do 22, Razdelj hišne številke 19 do 20,
Čreškova hišne številke 16 do 24, Straža pri Novi Cerkvi,
Velika Raven.
3. člen
Območja iz 2. člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih (TTN in PKN karte v merilu 1:5000) veljavnega
prostorskega plana Občine Vojnik in so na vpogled na Občinski upravi občine Vojnik.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi
po naslednjih merilih:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe:
a) javni vodovod
b) javna kanalizacija
c) električno omrežje
d) plinifikacija

točk
150
150
150
150

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe:
a) makadamska cesta
b) asfaltna cesta
c) javna razsvetljava

točk
100
150
100

Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske
možnosti priključitve na komunalne naprave.
5. člen
Za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske, gospodarske in počitniške objekte se,
poleg meril iz 4. člena tega odloka, upoštevajo še naslednja
merila:
1. Namen uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)
I
II
III
IV
a) za stanovanja
400 300 200 100
b) za počitniške objekte
800 800 200 800
c) zidanice
800 800 800 800
d) gospodarski objekti
200 100
50
–
e) nezazidana stavbna
zemljišča (tč. 2, 7. člen)
300 200 100
–

2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)
I
II
a) individualne samostojne hiše 200 100
b) vrstne hiše
150 100
c) blokovna gradnja
200 100
d) gospodarski objekt
200 100

III
50
50
50
50

IV
–
–
–
–

6. člen
Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene se poleg meril iz 4. člena tega odloka upoštevajo še
naslednje merilo:
1. Vse gospodarske dejavnosti se dodatno točkujejo
po naslednji tabeli:
(območje/točke)
I
II
III
IV
Vse gospodarske in družbene
dejavnosti
1000 700 400 200
2. Nepokrita skladišča, javna parkirišča, za katera se
plačuje parkirnina in najemnina, parkirni prostori gospodarskih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni in kampi, so po tem odloku poslovne
površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot to določa
prva točka 6. člena tega odloka. Za navedene površine se
plačuje 30% od osnove za pozidane površin.
3. Nadomestilo za začasno uporabo javnih površin se
plačuje za stojnice, kioske, točilnice na prostem, zabavišča
na prostem in za druge prireditve, s katerimi se ustvarja
dohodek in se ovrednoti z naslednjim številom točk:
(območje/točke)
I. območje
/točk
200

II. območje
/točk
150

III. območje
/točk
100

IV. območje
/točk
50

Nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje po
dnevih uporabe. Točkam iz prejšnjega odstavka se prištejejo tudi točke komunalnega opremljanja. Vsota točk se pomnoži s številom dni in z dnevno vrednostjo točke za izračun
nadomestila iz 10. člena tega odloka ter s m2 zasedene
javne površine.
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna
površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne,
delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile in pomožnih objektov;
b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.).
Od površin pod a) in b) se plačuje nadomestilo od
dneva, ko se pričnejo uporabljati.
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2. Nezazidano stavbno zemljišče:
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, urejenega z zazidalnim načrtom, se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča v višini 50% izračunane vrednosti na podlagi 4., 5. in 6. člena, tega odloka.
8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk (določenih v 4., 5. in
6. členu tega odloka) pomnoži s površino v m2 stanovanjskih
ali poslovnih prostorov oziroma s površino zavezančevega
nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila ter s faktorjem 0,5 za nezazidana stavbna zemljišča.
9. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Vojnik in se
prvenstveno uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v
občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
in investicije v komunalno infrastrukturo na območju vseh
naselij v občini.
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik določi s
sklepom Občinski svet občine Vojnik na predlog župana
občine.
Če Občinski svet ne določi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, velja za izračun zadnja veljavna vrednost točke, ki jo je sprejel s sklepom Občinski svet občine
Vojnik.
V. PLAČILO NADOMESTILA
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati lastnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni
davčni organ oziroma pristojno sodišče.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti
od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe
zakona o davčnem postopku.
12. člen
Zavezanci so dolžni Občini Vojnik posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati
pri vzpostavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Vojnik. Zavezanci morajo prijaviti Občini Vojnik tudi vse spremembe, in
sicer v tridesetih dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu,
ko je sprememba nastala.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjega odstavka
tega člena izvaja občina.
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VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja
za potrebe obrambe in zaščite in za objekte v uporabi Rdečega križa in Karitasa ter drugih humanitarnih organizacij.
Za stavbne objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in sakralne objekte velja oprostitev plačila nadomestila.
Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarni dodatek – edini vir za preživljanje. Pri oprostitvi
plačila se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakon o
socialnem varstvu.
Do sprejetja novih zakonskih podlag o kmetijskih gospodarstvih, kmetijski gospodarski objekti, ki dejansko služijo
izključno kmetijski dejavnosti, niso predmet tega odloka.
Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so
kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili,
dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča začne teči od dneva uporabe stanovanja oziroma
stanovanjske hiše. Oprostitev traja pet let in se uvede na
zahtevo občana.
Zavezanci, ki prevzamejo opuščene kmetije v last z
namenom opravljanja kmetijske dejavnosti, so oproščeni
plačila nadomestila za dobo petih let.
Občina Vojnik lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nesreče, bolezen v družini, invalidnost itd.),
skladno z zakonom o davkih občanov zavezance začasno
oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.
O oprostitvi iz šestega odstavka tega člena odloča na
podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Vojnik. Pri
tem je obvezno pridobiti tudi mnenje sveta za socialo pri
krajevno pristojni KS.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega lastnik je ali če ne prijavi pravilnih
površin oziroma ne prijavi sprememb v 30 dneh od njihovega nastanka.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. Fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

VIII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Tisti zavezanci, ki plačujejo samoprispevek na podlagi
sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka, se jim na njihovo zahtevo zniža plačilo nadomestila za 50%.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/96).
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17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2001.
Št. 28-10/2000-15
Vojnik, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5190.

Odlok o zazidalnem načrtu Višnja vas

Uradni list Republike Slovenije
1. Zasnova objekta in usmeritve za oblikovanje:
Objekt je predviden kot pritličen objekt z izkoriščeno
mansardo. Zidan bo klasično na AB temeljih, talno in stropno ploščo ter lesenim ostrešjem.
Tlorisne dimenzije stanovanjske hiše bodo 9,10m +
4,40m x 13,20m.
Streha bo simetrična dvokapnica s smerjo slemena SV
– JZ v naklonu 35° krita z opečno ali betonsko kritino v rdeči
barvi. Streha bo v slemenu zaključena s čopi na južni strani
pa bo imela frčade.
2. Zunanja ureditev:
Okolica objekta bo hortikulturno primerno urejena obstoječemu vaškemu okolju.
V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in
44/97) in 9. člena statuta Občine Vojnik dne 13. 12. 2000
sprejel

5. člen
Območje zazidalnega načrta leži ob krajevni cesti in je
v večji meri komunalno in energetsko opremljeno. Priključki
na komunalno infrastrukturo obravnavajo samo predvideno
stanovanjsko hišo, za ostale parcele niso predvideni in tudi
niso predmet tega zazidalnega načrta.

ODLOK
o zazidalnem načrtu Višnja vas

VI. TOLERANCE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občina Vojnik za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 99/99) se sprejme
zazidalni načrt Višnja vas, ki ga je pod številko V-33/2000
izdelal AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Meja obravnavanega območja poteka na jugu po robu
parcele 250 k.o. Višnja vas, se obrne proti severu in poteka
po robu krajevne ceste 1554/7 in parcele 255/2 k.o. Višnja
vas. Na severni strani poteka po robu krajevne ceste 1554/7
k.o. Višnja vas, nato se delno zaje v parcelo 255/1 in nadaljuje po robu parcel 226/2, 228, in 255 k.o. Višnja vas. Obrne
se proti vzhodu in poteka po robu parcel 255, 228, seka
parcelo 255/1 k.o. Višnja vas in se nadaljuje po robu parcele
255/1 in 255/2 k.o. Višnja vas. Konča se v začetni točki
opisa meje na robu parcele 250 k.o. Višnja vas.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
3. člen
Območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji.
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
4. člen
Obravnavano območje v že obstoječem naselju Kapla
je delno pozidano, delno nepozidano. V območju predlaganega zazidalnega načrta so predvidene individualne stanovanjske hiše. V ZN Višnja vas je predmet obdelave samo ena
stanovanjska hiša.

6. člen
Pri predvideni gradnji stanovanjske hiše so možne tlorisne
tolerance ±1,00m in višinske tolerance ±0,50m. Kot tolerance
so mogoče tudi spremembe stanovanjskega prostora v poslovni prostor, gradnja prizidkov k stanovanjski hiši in gradnja pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču parcele.
VII. UKREPI ZA VARSTVO PRED POŽAROM
7. člen
V zazidalnem načrtu so upoštevana vsa določila v zvezi
z varstvom pred požarom.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Predvidena gradnja stanovanjske hiše ne bo vplivala na
poslabšanje pogojev bivanja v okolju.
IX. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem interesiranim na sedežu Občine Vojnik.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 130-12/2000-15
Vojnik, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5191.

Št.

Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Vojnik na
19. redni seji dne 13. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1
Vrednost točke znaša 0,040 SIT in velja od 1. 1. 2001
dalje.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-12/2000-15
Vojnik, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ZREČE
5192.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
70/00) 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 11. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče
za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2000
(Uradni list RS, št. 38/00), se v 2. členu prvi odstavek
spremeni in glasi:
Proračun Občine Zreče za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
– prihodki
655,635.390,92 SIT
– odhodki
654,844.324,12 SIT
– račun financiranja
791.066,80 SIT

5193.

Št. 405-02-08/00-12
Zreče, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16.
člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 6. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta občine Zreče
1. člen
V odloku o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99) se spremeni 15. člen in glasi:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in nagrad v skladu z odlokom o priznanjih v Občini Zreče,
– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
2. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni in glasi:
Komisija za okolje in prostor ima predsednika in pet
članov.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04-01/95/00
Zreče, dne 6. novembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

2. člen
V 7. členu se prvi stavek spremeni in se glasi:
»V proračunsko rezervo Občine Zreče se izloči največ
1,5% od skupno doseženih prihodkov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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5194.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah na območju
Občine Zreče

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95, 9/96 – odločba US, 44/96 – odloč-
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ba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 11. 12. 2000 sprejel

občinske uprave – režijski obrat ali pa z vlaganjem lastnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Gospodarsko javno službo lahko opravlja tudi krajevna
skupnost, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni
in drugi standardi in normativi.”

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah na območju Občine
Zreče

4. člen
Spremeni se 12. člen, ki se glasi:
“Način izvajanja posamezne gospodarske javne službe
na območju Občine Zreče določi občinski svet z odlokom
za vsako posamezno dejavnost iz 1. člena tega odloka.”

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Zreče – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št.
38/96), se spremeni in dopolni 4. člen, ki glasi:
»Na območju Občine Zreče se kot gospodarske javne
službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstva pred požarom,
8. gasilska služba,
9. vzdrževanje občinskih cest,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
11. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne
storitve,
12. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in javnih tržnic,
13. plakatiranje in vzdrževanje plakatnih mest,
14. oskrba s plinom,
15. urejanje javnih parkirišč,
16. javna razsvetljava v naseljih,
17. promet in zveze,
18. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih
zgradb.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju občine. Glede na prostorske razporeditve javnih dobrin in potreb po izvajanju javnih služb se lahko
z odloki in sklepi iz 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št.
38/96), določijo drugače.
Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke prvega odstavka
tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od
11. do 18. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih določi občinski svet.”
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena, ki se glasi:
“Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
1. neposredno v okviru občinske uprave – režijski obrat,
2. z ustanavljanjem javnih gospodarskih zavodov in
javnih podjetij,
3. z dajanjem koncesij,
4. z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.”
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in glasi:
“Dejavnosti iz 1. člena tega odloka lahko opravljajo
javna podjetja, javni gospodarski zavodi ali se zagotavljajo z
dajanjem koncesij pravnim ali fizičnim osebam, ali v okviru

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-06-02/99-2
Zreče, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5195.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v
letu 2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) izdaja župan Občine Zreče

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2001
1
V letu 2001 se financiranje funkcij Občine Zreče in
njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Zreče za leto 2000. Začasno financiranje traja najdlje do
31. marca 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
31. decembra 2000.
3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete
obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta, se financirajo glede na plan.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja do sprejema proračuna za leto 2001.
Št. 405-02-07/00
Zreče, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5196.

Št.
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ŽIROVNICA

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2001

5198.

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica
v letu 2001

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97 in
54/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 11.
12. 2000 sprejel

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 44. člena statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99) župan Občine Žirovnica izdaja

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2001

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žirovnica
v letu 2001

1
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče znaša 13 tolarjev.

1. člen
Financiranje funkcij Občine Žirovnica v letu 2001 se
začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2000.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2001.
Št. 423-04-02/96/99-2
Zreče, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5197.

Sklep o povišanju cene pitne vode

2. člen
Obdobje začasnega financiranja traja največ do 31. 3.
2000.
3. člen
Prihodki in odhodki realizirani v obdobju začasnega
financiranja bodo vključeni v proračun za leto 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.
Št. 40302-0001/00
Žirovnica, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 31. in 33. člena
odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 71/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 11. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o povišanju cene pitne vode
1
Občinski svet občine Zreče sprejme povišanje cene
pitne vode za uporabnike iz vodovodnih sistemov v Občini
Zreče, ki znaša:
Odjemalci

1. gospodinjstva
2. ostali odjemalci

Cena pitne vode za m3

65,90 SIT za m3 + 8% DDV
119,10 SIT za m3 + 8% DDV

V ceni pitne vode ni zajeta taksa za obremenjevanje
voda, vodno povračilo ter števnina-vzdrževalnina.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2001.
Št. 324-06-02/98/00-2
Zreče, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽUŽEMBERK
5199.

Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v
Občini Žužemberk

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94, 57/94, 15/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99,
16/99, 59/99) in 9. člena statuta Občine Žužemberk je
Občinski svet občine Žužemberk na 15. seji dne 30. 11.
2000 sprejel

ODLOK
o merilih za določanje dežurnih prodajaln in
pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v
Občini Žužemberk
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Žužemberk.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni oddelek Občinske uprave občine Žužemberk (v nadaljevanju:
pristojni oddelek).
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Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje
pristojnega oddelka.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do
sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa
ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri Občinski upravi občine Žužemberk.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem
obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– urnik obratovalnega časa v skladu s pravilnikom,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev in skupno
število ur njihovega delovnega časa na teden za prodajalno,
v kateri uvaja dežurno prodajo.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem
oziroma nakupovalnem centru ali na trgih, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra ali
trga.
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Občinska uprava lahko zahteva od inšpektorja za delo
ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje
in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju
Občine Žužemberk so:
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov ob praznikih,
– zagotavljanje javnega reda in miru,
– spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost,
dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in
50.50, oziroma druge dejavnosti, če jih opravlja v starem
mestnem jedru.
Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote
med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24.
uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, od ponedeljka med 7.
in 18. uro, ter praznikih ali dela prostih dnevih med 7. in
15. uro.
Prodajalne v občinskem središču in prodajalne z motornimi gorivi (bencinske črpalke) lahko kot dežurne proda-
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jalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in
med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih med 0. in 24. uro.
Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21.
in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 7. in 16. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka,
sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa in dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh od prejema
prijave, urnik potrdi.
Pristojni oddelek potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.
Občinska uprava lahko prijavljen urnik dežurstva prodajalne z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega
odloka.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme
občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem
področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja
se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,
prodaja s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje Občinske uprave občine Žužemberk.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska
uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki
se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj
10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo
dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo
opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev oziroma
delavcev po pogodbi.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
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nepremičninah, ki so v lasti Občine Žužemberk, priložiti še
potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal
komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je vlogo za pridobitev
soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in
so upoštevane vse določbe tega odloka, v desetih dneh izda
soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena
tega odloka.
Pristojni oddelek izda soglasje iz prvega odstavka 8.
člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec
– pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani
pristojnega organa,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih
površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Žužemberk,
brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje,
če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja
občine.
V. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska
uprava občine Žužemberk.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1016/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5200.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Žužemberk

Št.
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2. člen
Ime glasila je: Suhokranjske poti, Glasilo Občine Žužemberk.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Žužemberk.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
Občini Žužemberk ter o hotenjih in interesih občanov Občine Žužemberk. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v občini.
5. člen
Glasilo se izdaja šestkrat letno, lahko pa izide tudi kot
izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Občinski svet imenuje štiričlanski uredniški odbor za
izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju:
odbor).
Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila;
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove;
– izdajatelju glasila podaja mnenja o imenovanju in razreševanju odgovornega urednika;
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega
urednika;
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z
glasilom;
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in
uresničevanjem njegove programske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za mandatno obdobje 4 let.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– pripravlja in ureja glasilo;
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom
mandata po postopku kot je bil imenovan.
8. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list,
št. 18/94) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine
Žužemberk na 15. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene
župan.

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Žužemberk

10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih
sredstev.

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Žužemberk (v nadaljevanju: glasilo).
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11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1015/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5201.

Program priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta kanalskega sistema
Žužemberk

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
kanalskega sistema Žužemberk
1. člen
Izhodišča in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območja
naselja Žužemberk je bil v letu 1990 sprejet lokacijski načrt
»Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk«, Dolenjski
projektivni biro; Cestno podjetje Novo mesto – Sektor inženiring, št. proj. št. 210-217/87, april 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 6/90), v začetku leta 2000 pa še sprememba lokacijskega načrta »Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk« ACER d.o.o. Novo mesto pod št. LN3/96, januar 1999, (Uradni list RS, št. 8/00).
Čistilna naprava je po veljavnem lokacijskem načrtu iz
leta 1990 zaradi cestnega koridorja po katerem naj bi potekala trasa rekonstruirane regionalne ceste in vrtine za potrebe vodooskrbe predvidena na obrežni ravnici reke Krke, ki
jo redno poplavljajo visoke vode. V času od sprejetja lokacijskega načrta v letu 1990 je bila na Ministrstvu za okolje in
prostor opravljena kategorizacija pomembnejših slovenskih
vodotokov po naravovarstvenem pomenu, v okviru katere je
bila reka Krka visoko ovrednotena. Ker vrtina za potrebe
vodooskrbe ni več aktualna, z Ministrstvom za promet in
zveze pa je bil dosežen načelni dogovor glede poteka rekonstrukcije regionalne ceste ter s stališča velike naravne
ohranjenosti in drugih ekoloških vidikov, tipične krajinske
slike in vidne izpostavljenosti, bi bilo treba lokacijo čistilne
naprave umakniti iz ožjega obrežnega poplavnega pasu reke
Krke bližje k regionalni cesti.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
1. Predmet ter obseg sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
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Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
je sprememba lokacije čistilne naprave, modernizacija tehnologije čiščenja odpadnih voda in v povezavi s tem potrebne prestavitve tras kanalov.
Spremembe in dopolnitev lokacijskega načrta se pripravijo v vsebini in obsegu, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP
in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Žužemberk,
– strokovne podlage za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov občine Žužemberk v pripravi, Topos, d.o.o.
februar 2000,
– lokacijski načrt kanalskega sistema Žužemberk,
št.210-217/87, april 1990, Dolenjski projektivni biro – Cestno podjetje Novo mesto - Sektor inženiring, (odlok objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 6/90),
– sprememba lokacijskega načrta kanalskega sistema
Žužemberk, št. LN-3/96, januar 1999, ACER d.o.o. Novo
mesto, (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/00),
– idejni projekt rekonstrukcije ceste R1/216 Žužemberk – soteska, odsek 1158 Žužemberk – Dvor od km
0+000,00 do km 1+320,00, št. proj.23/98, december
1998,
– prostorska in tehnološka preveritev spremembe lokacije čistilne naprave Žužemberk, ACER d.o.o. Novo mesto, marec 2000,
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve..),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico.
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
– JP Komunala d.o.o. Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest,
izpostava Novo mesto,
– Občina Žužemberk,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave, izpostava Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev LN
morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca sprememb in dopolnitev LN podati v zvezi s predvide-
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nimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih
strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka sprememb in
dopolnitev LN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35.
členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh
od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in dopolnitev LN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev,
se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v spremembah
in dopolnitvah LN soglašajo.
4. Vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Spremembe in dopolnitve lN se pripravijo v isti vsebini
in po postopku kot je bil pripravljen veljavni LN in sicer kot
smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP
ter se nanašajo na spremembo lokacije čistilne naprave
Žužemberk.
Osnutek
Osnutek, dopolnjeni osnutek in predlog sprememb in
dopolnitev LN se pripravijo skladno s že izdelanimi strokovnimi podlagami, predhodnimi mnenji, pogoji in soglasji organizacij in skupnosti ter z elementi in sestavinami, kot jih
predpisuje zakonom o urejanju naselji in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št.; 18/84, 7/85, 29/86 in Uradni
list RS, št.; 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Smiselno se pripravita tekstualni in grafični del oziroma le
tista poglavja in vsebine tekstualnega ter grafičnega dela, ki
jih je glede na predlagane spremembe in dopolnitve potrebno spremeniti in dopolniti.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev LN.
Po pridobitvi soglasij soglasodajalcev se kompletira predlog
sprememb in dopolnitev LN, ki mora vsebovati še oceno
stroškov za izvajanje LN in tehnične elemente za zakoličenje
objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe) ter funkcionalna zemljišča.
Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični
del.

Št.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev LN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Žužemberk zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo
za pripravo dopolnjenega osnutka, na katerega se pridobe
soglasja soglasodajalcev.
Župan Občine Žužemberk posreduje predlog sprememb in dopolnitev LN občinskemu svetu v obravnavo in
mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev LN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v
prostor je: Občina Žužemberk.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se določi na podlagi zbiranja ponudb.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna
služba.
Sredstva za geodetska dela in izdelavo prostorsko izvedbenega akta se zagotavljajo v proračunu občine.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi, smiselno pa se uporablja od
dne sprejetja na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 1013/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev LN
Osnutek sprememb 60 dni po podpisu pogodbe z
in dopolnitev LN
izdelovalcem oziromapridobitvi
potrebnih podatkov s strani naročnika
Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb iz JR
Dopolnjeni osnutek 30 po sprejetju stališč do pripomb
Predlog sprememb
in dopolnitev LN

15 dni po prejetju soglasij
soglasodajalcev

Končno gradivo

15 dni po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah LN na
občinskem svetu

Osnutek sprememb in dopolnitev LN se izdela na podlagi strokovnih podlag in predhodnih mnenj soglasodajalcev.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek sprememb in dopolnitev LN vsebuje vse
sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev LN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
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5202.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Žužemberk v letu 2001

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine
Žužemberk dne 18. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v
letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto
2001 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 2000.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v
času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2001.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 22/00) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
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4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. januarjem 2000.
Št. 1064/2000
Žužemberk, 18. decembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5203.

Sklep o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na
Cviblju za kulturni spomenik

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 9. člena statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 15. seji, dne
30. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na Cviblju za
kulturni spomenik
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enote dediščine: Žužemberk – Bobnarjev toplar (EDŠ 13686).
Enota ima zaradi etnoloških kulturnozgodovinskih in
stavbnih lastnosti poseben pomen, zato jo razglašamo za
kulturni spomenik z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik.
Bobnarjev kozolec predstavlja tip vezanega kozolca –
toplarja, ki nadaljuje s tradicijo kozolcev – toplarjev, kakršne
so dajali postavljati srednjeveliki ali veliki kmetje v zgodnji
dolini Krke v obdobju od začetka 19. stoletja do začetka
druge svetovne vojne. Bobnarjev toplar predstavlja odlično
tesarsko delo. Postavljen je bil 1946, na mestu starejšega
kozolca iz 1937, ki je bil požgan med drugo svetovno vojno.
Postavil ga je tesarski mojster Jože Krulc, po domače Krulčev s Cegelnice pri Stavči vasi, ki je bil zelo priznan tesar v
zgodnji dolini Krke in na širšem območju Suhe Krajine.
Bobnarjev toplar predstavlja enega izmed najkvalitetnejših
del omejenega tesarskega mojstra in sodi med najpomembnejše vezane kozolce – toplarje, ki so se do danes ohranili
oziroma so še v rabi v Suhi Krajini.
3. člen
Meje varovanega in vplivnega območja kulturnega spomenika so vrisane na dveh kartnih prilogah: PKN 1: 5000,
TTN 1: 5000. Izvirnika kart, ki sta sestavni del tega odloka,
hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novem mestu (dalje Zavod).
Vplivno območje spomenika zajema odprti prostor v
okolici spomenika, na katerem so bile zasejane kulture ali
bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali
funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitne funkcionalne ali
vizualne elemente spomenika.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, kulturnozgodovinskih in stavbnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

Uradni list Republike Slovenije
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– izvajanje znanstvene raziskave na stavbi brez predhodnega dogovora na pristojnem zavodu,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se
dejavnosti.
Za vplivno območje spomenika, velja varstveni režim,
ki določa:
– podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika
kvalitetnim pogledom na spomenik,
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov, postavljanje energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih
in drugih panojev,
– prepoved zasajanja okolice spomenika z neavtohtonimi drevesnimi vrstami,
– prepoved postavljanja stalnih reklamnih in drugih obvestil, ki niso v skladu z namembnostjo spomenika.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi etnoloških, kulturnozgodovinskih in
stavbnih vrednot,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi spomeniških lastnosti spomenika »in sita«, v tisku in drugih medijih,
– znanstveno-raziskovalnemu delu,
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik ali v njegovo
vplivno območje so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
pristojnega zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi odloka o razglasitvi na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdati odločbo o
varstvu lastniku spomenika.
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za poseg, fizično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika. Varstveni režim lahko omejuje
lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na podlagi 16. člena zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99) predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka o razglasitvi opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1017/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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VSEBINA

VLADA
5141. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 4 k o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom“ ter načinih upravnega sodelovanja k
Evropskemu sporazumu med EU in Slovenijo
5142. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje
uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5143. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
5144. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje
uredbe o izvajanju Sporazuma med državami
članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
5145. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 9 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
5146. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje
uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) in Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
5147. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
5148. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje
uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

13213

13215

13324

13328

13433

13437

13541

13545

OBČINE
LJUBLJANA
5149. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2001
13648
BISTRICA OB SOTLI
5150. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2001
13655

BOROVNICA
5151. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
prvem trimesečju leta 2001
13655
5152. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
13655
5153. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
na območju Občine Borovnica
13656
BREŽICE
5154. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih
prehodih na območju Občine Brežice
13656
CANKOVA
5155. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
13657
ČRENŠOVCI
5156. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
13660
5157. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Črenšovci
13660
DOBJE
5158. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
za leto 2001
13660
DOBREPOLJE
5159. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000
5160. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5161. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
5162. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih
cest na področju Občine Dobrepolje
5163. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov
za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi:
Hočevje, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm

13661
13661

13663

13664

13665

GORNJA RADGONA
5164. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja
Radgona v letu 2001
13665
HAJDINA
5165. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba na novem delu pokopališča
13666
5166. Sklep o višini najemnine
13666
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IVANČNA GORICA
5167. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Gorenja
vas
13666
5168. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava 13666
5169. Sklep o imenovanju v upravni in nadzorni odbor
Medobčinskega sklada za razvoj malega
gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in
Ivančna Gorica
13667
JESENICE
5170. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice
13667
5171. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
2001
13667
KRŠKO
5172. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško
13668
MAJŠPERK
5173. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001
13668

5174.
5175.

5176.
5177.

MARKOVCI
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2001
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2001
Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln

13669

13671
13671

13672

METLIKA
5178. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2000
13673
5179. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Metlika v letu 2001
13674
5180. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
13674
MEŽICA
5181. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2001
13675
5182. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse
13675
5183. Sklep o višini najemnine za najem grobov
13675
POLZELA
5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2000
13675

5185. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
13676
ŠTORE
5186. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2001
13676
5187. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne
Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
13676
5188. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje Obrtno trgovske cone Štore – vzhod
13677
VOJNIK
5189. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
13677
5190. Odlok o zazidalnem načrtu Višnja vas
13680
5191. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
13681
ZREČE
5192. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2000
5193. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
5194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
5195. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v
letu 2001
5196. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2001
5197. Sklep o povišanju cene pitne vode

13681
13681

13681
13682
13683
13683

ŽIROVNICA
5198. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001
13683
ŽUŽEMBERK
5199. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln
v Občini Žužemberk
5200. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Žužemberk
5201. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
5202. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001
5203. Sklep o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na
Cviblju za kulturni spomenik

13683
13685

13686
13687
13688
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