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Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

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. 1
k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo
1. člen
Ta uredba določa začasno uporabo Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS – MP, št.
23/99), s katerim se nadomesti Protokol 3, ki je sestavni
del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2001.
Št. 333-03/2000-3
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

Leto XI
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PRILOGA

VSEBINA
I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE
– 1. člen
Opredelitve pojmov

DODATNI PROTOKOL ŠT. 1
K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO
Predstavniki Republike Slovenije in Republike Makedonije,
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisanega
1. julija 1996 v Skopju, in še posebej njegovega 37. člena,
glede na določbe priloge 5 k protokolu 3 o proučitvi
možnosti nadomestitve tega protokola s harmoniziranimi preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
ob upoštevanju sklepov 6. zasedanja Mešane Komisije, ki je bila v Skopju 18. februarja 1999, o spremembah
protokola 3 k sporazumu,
ob ponovni potrditvi svoje zavezanosti k načelom tržnega gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose,
ob spoznanju, da bo novi protokol 3 o pravilih o poreklu blaga pospešil krepitev vzajemno koristnih trgovinskih
odnosov med njimi ter omogočil širše možnosti kumulacije
porekla blaga,
SO ODLOČILI KOT SLEDI:
1. člen
Protokol 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in njegove priloge se
nadomestijo z novim protokolom 3 in njegovimi prilogami, ki
so sestavni del tega Dodatnega protokola.
2. člen
Ta Dodatni protokol je sestavni del Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
3. člen
1. Ta Dodatni protokol začne veljati na dan prejema
zadnjega uradnega obvestila, ki potrjuje, da so bile izpolnjene ustrezne notranjepravne zahteve, potrebne za njegovo
uveljavitev.
2. Če pogodbenici do 30. junija 2001 ne prejmeta
uradnih obvestil v skladu s prvim odstavkom tega člena, se
ta Dodatni protokol uporablja začasno od 1. julija 2001.
V DOKAZ TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta
bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta Dodatni protokol.
Sestavljeno v Skopju dne 27. februarja 2001 v dveh
izvodih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer je
vsako od teh besedil enako verodostojno.
Za Republiko Slovenijo:

Za Republiko Makedonijo:

PROTOKOL 3
o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” in načinih
upravnega sodelovanja

II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S
POREKLOM”
– 2. člen
Splošne zahteve
– 3. člen
Dvostranska kumulacija porekla
– 4. člen
V celoti pridobljeni izdelki
– 5. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
– 6. člen
Nezadostni postopki obdelave ali
predelave
– 7. člen
Enota kvalifikacije
– 8. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodja
– 9. člen
Garniture
– 10. člen Nevtralni elementi
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
– 11. člen Načelo teritorialnosti
– 12. člen Neposredni prevoz
– 13. člen Razstave
IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
– 14. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve
plačila carine
V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU
– 15. člen Splošne zahteve
– 16. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu
blaga EUR.1
– 17. člen Naknadno izdana potrdila o prometu
blaga EUR.1
– 18. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
– 19. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali
izdelanega dokazila o poreklu
– 20. člen Pogoji za izjavo na računu
– 21. člen Pooblaščeni izvoznik
– 22. člen Veljavnost dokazila o poreklu
– 23. člen Predložitev dokazila o poreklu
– 24. člen Uvoz po delih
– 25. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu
– 26. člen Spremljajoči dokumenti
– 27. člen Hramba dokazil o poreklu in
spremljajočih dokumentov
– 28. člen Razlike in formalne napake
– 29. člen Zneski, izraženi v evrih
VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
– 30. člen Medsebojno sodelovanje
– 31. člen Preverjanje dokazil o poreklu
– 32. člen Reševanje sporov
– 33. člen Kazni
– 34. člen Proste cone
VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE
– 35. člen Pododbor za carinske zadeve in
vprašanja porekla
– 36. člen Priloge
– 37. člen Spremembe in dopolnitve protokola
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I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
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” je cena izdelka franko tovarna,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja “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 enotni prevozni
listini, s katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če
ni take listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu;
m) “ozemlje” vključuje teritorialno morje.

II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
2. člen
Splošne zahteve
Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu
4. člena tega protokola;
b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v pogodbenici v smislu 5. člena tega protokola.
3. člen
Dvostranska kumulacija porekla
Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki uvaža, se štejejo za materiale s poreklom iz pogodbenice, ki izvaža, če so
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vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni 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 protokola.
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 od tam vzrejenih živih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnega morja 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 proizvodnih postopkov, ki tam potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njihovega teritorialnega morja pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;
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) prvega odstavka se uporabljata
samo za plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirane 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 teh držav, v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega ali nadzornega
odbora in večina članov takih odborov državljani pogodbenic in, kadar gre za osebne ali kapitalske družbe, vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
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 se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II tega protokola.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za
katere velja ta sporazum, postopke obdelave ali predelave,
ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take
materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v
katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri
njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z danimi v seznamu za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo
pod pogojem:
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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.

8. 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.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih,
ki jih določa 6. člen.

9. člen
Garniture
Garniture se v skladu s Temeljnim pravilom 3 za uporabo 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, ki so brez porekla, velja, da
ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost
izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

6. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na drugi odstavek 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 (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in
podobni postopki);
b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;
c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanic ne
ustreza pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lahko
šteli za izdelke s poreklom iz pogodbenic;
f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;
g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f);
h) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v eni od pogodbenic.
7. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s Temeljnim pravilom 5 za uporabo
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

10. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek izdelek s poreklom, ni treba
ugotavljati porekla za spodaj našteto, 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. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na
pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v pogodbenici izpolnjeni neprekinjeno.
2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v
drugo državo, vrne, se mora šteti za blago brez porekla,
razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in
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.
12. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med pogodbenicama. 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 kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.
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2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) enotno prevozno listino, 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 je primerno, 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.
13. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po
razstavi prodani za uvoz v pogodbenico, veljajo pri uvozu
ugodnosti po določbah tega sporazuma pod pogojem, da
se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo,
v kateri je razstava in jih tam razstavljal;
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 za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno 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
zahtevajo dodatna pisna dokazila 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 med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA
CARINE
14. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve
plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz ene od pogodbenic, za katere se
izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v tej pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršna
koli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v eni od pogodbenic, izrecno ali z učinkom
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
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pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi
teh 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 7. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 8. člena
in za izdelke v garniturah v smislu 9. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja ta sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami tega sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko pogodbenici uporabljata 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 spadajo v 25. do 49. in 64. do 97.
poglavja Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi
izvoznici;
b) za izdelke, ki spadajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 10-odstotna carinska
dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi izvoznici.
Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
15. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo
ob uvozu v drugo pogodbenico ugodnosti tega sporazuma
ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III, ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 20. člena,
izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoznati (v nadaljevanju “izjava na računu”).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 25. člen,
veljajo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.
16. 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.
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2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahteve
za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci
se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta
sporazum 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, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli 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 pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki št. 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.
17. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 16. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po 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 pojasni, 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. Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
morajo imeti enega od teh zaznamkov:
“IZDANO NAKNADNO”
“ISSUED RETROSPECTIVELY”
“ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÍÎ ÈÇÄÀÄÅÍÎ”
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5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.
18. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od besed:
“DVOJNIK”, “DUPLICATE”, “ÄÓÏËÈÊÀÒ”
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.
19. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali sestavljenega 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
za pošiljanje vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam v znotraj
pogodbenic. Nadomestno potrdilo oziroma nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.
20. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 15. člena, lahko da:
a) pooblaščeni izvoznik v smislu 21. člena ali
b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en 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 protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice kadar
koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. 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 21. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod
pogojem, da se carinskim organom države izvoznice pisno
zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na
računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, 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 izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
21. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, ki pogosto pošilja izdelke po tem
sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora carinskim organom predložiti zadovoljiva
dokazila o statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po kakršnih koli pogojih, ki so po njihovem
mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo kako pooblaščen izvoznik uporablja 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.
22. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku 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.
23. 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 tega sporazuma.
24. 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 odstavka (a) Temeljnega pravila
2 za uporabo Harmoniziranega sistema, ki spadajo 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.

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5507

25. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete 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 taki izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN23 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 očitno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
26. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 16. člena in
tretjem odstavku 20. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje, 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 protokola, so med drugim lahko tudi:
a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot so na
primer vsebovani v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;
b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v eni od pogodbenic,
kadar se taki dokumenti uporabljajo v skladu z domačim
pravom;
c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od pogodbenic, izdani ali sestavljeni
v tej pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;
d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih,
ki za uporabljene materiale dokazujejo status blaga s poreklom, izdana ali sestavljena v eni od pogodbenic v skladu s
tem protokolom.
27. 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, navedene v tretjem odstavku 16. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 20. člena.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 16. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
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28. 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.
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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.

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.

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.

29. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za take izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav članic Evropske skupnosti
ali EFTA države, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih
je ta država uradno sporočila.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih tega preverjanja čim prej obveščeni. 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 protokola.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katere koli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi
v evrih na prvi delovni dan v oktobru 1999.

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 obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

4. Mešana komisija na zahtevo katere koli pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost
v domačih valutah pogodbenic. Mešana komisija ob tem
pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne
bodo znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval
zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov,
izraženih v evrih.

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
30. 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 izdajo potrdil o prometu
blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.
31. 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 teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.

32. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
31. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Mešani komisiji.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
33. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
34. člen
Proste cone
1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno da zagotovita,
da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem 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 kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz ene od pogodbenic, ki imajo dokazilo o
poreklu, uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu
in se na njih opravijo predelave ali obdelave, odgovorni
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organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v
skladu z določbami tega protokola.

VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
35. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Mešane komisije se v skladu s petim odstavkom 35. člena tega sporazuma ustanovi pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla da pomaga pri opravljanju
njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in posvetovanja med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom
blaga.
36. člen
Priloge
Priloge I do VIII k temu protokolu so njegov sestavni
del.
37. člen
Spremembe protokola
Mešana komisija lahko odloča o spremembah določb
tega protokola.

PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 5. člena tega protokola.
Opomba 2:
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec 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”, to
pomeni, da se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za
del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu.
2.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali
pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v
2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v
katere koli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v
vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno
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 o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu.
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Opomba 3:
3.1 Določbe 6. člena tega protokola za izdelke, 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 v tovarni, 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 tudi več predelave ali obdelave dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave
ne more dodeliti statusa porekla. Če torej 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 ne.
3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo “materiali
iz katere koli tarifne številke”, se ne glede na opombo 3.2
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki
pa morajo upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih
pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz “izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz
tarifne številke...” pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim
opisom, kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni pa
treba uporabiti vseh.
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 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 žit in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žit.
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.
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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 bi bil 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 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 katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki upoštevana 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 dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1
lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali
več osnovnih tekstilnih materialov.
Osnovni tekstilni materiali so:
– svila
– volna
– groba živalska dlaka
– fina živalska dlaka
– konjska žima
– bombaž
– materiali za izdelavo papirja in papir
– lan
– konoplja
– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna
– sintetični filamenti
– umetni filamenti
– prevodni filamenti
– sintetična rezana vlakna iz polipropilena
– sintetična rezana vlakna iz poliestra
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– sintetična rezana vlakna iz poliamida
– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
– sintetična rezana vlakna iz poliimida
– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida
– druga sintetična rezana vlakna
– umetna rezana vlakna iz viskoze
– druga umetna rezana vlakna
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja),
ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine do 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 zato taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
Na primer:
Taftana preproga, narejena iz umetne in 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 so izpolnjene zahteve glede teže.
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5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne”, je
to dovoljeno 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 do 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema”, je dovoljeno 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, razen 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 Materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje,
se ne glede na opombo 6.3 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:

1Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane
nomenklature
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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;
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 je vodik 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 šteje za specifični proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot
30% prostornine teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira
pri 300 °C 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 vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno
vsebnostjo 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
Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s
sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi ostale
dele sporazuma
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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 Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
med; užitni izdelki živalskega
uporabljeni materiali iz 4. poglavja
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti v celoti pridobljeni.
na drugem mestu, razen za:

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana, Izdelava, pri kateri:
jogurt, kefir in drugo fermentirano - morajo biti vsi uporabljeni mateali skisano mleko in smetana, konriali iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
centrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili,
- mora biti vsak uporabljen sadni
aromatizirano ali z dodanim sadsok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) iz tar. št.
jem, oreščki ali kakavom
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;čebu- Izdelava, pri kateri:
lice, korenine in podobno; rezano - morajo biti vsi uporabljeni matecvetje in okrasno listje
riali 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 Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
gomolji
uporabljeni materiali iz 7. poglavja
v celoti pridobljeni.
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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
Izdelava iz materialov iz katere koli
brez kofeina; lupine in kožice
tarifne številke.
kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

0902

Čaj, pravi; aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
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
Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
zrnje, semena in plodovi; industr- uporabljeni materiali iz 12.
ijske ali zdravilne rastline; slama in poglavja v celoti pridobljeni.
krma

1301

Šelak; naravne gume, smole,
Izdelava, pri kateri vrednost katgumijeve smole in oljne smole (na erega koli uporabljenega materiprimer balzami)
ala iz tar. št. 1301 ne sme
presegati 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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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:
- 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.
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1502

1504

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.
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1507 do 1515

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal- Izdelava, pri kateri se vsi uporablmovo, kopre, palmovega jedra, jeni materiali uvrščajo v drugo
babasu, tungovo in oiticica olje, tar.št., kot je tar .št. izdelka.
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene,
razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- 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 Izdelava, pri kateri:
in njihove frakcije, deloma ali v
- morajo biti vsi uporabljeni mateceloti hidrogenirani, interesterificiriali iz 2. poglavja v celoti prirani, reesterificirani ali elaidinizdobljeni;
irani, rafinirani ali nerafinirani, toda - vsi uporabljeni rastlinski materianadalje nepredelani
li morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

1517

Margarina; mešanice ali preparati Izdelava, pri kateri:
iz masti ali olj živalskega ali rastlin- - morajo biti vsi uporabljeni mateskega izvora ali frakcij različnih
riali iz 2. in 4. poglavja v celoti
masti ali olj iz tega poglavja, primpridobljeni;
erni za prehrano, razen jedilnih
- vsi uporabljeni rastlinski materiamasti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.
li morajo biti v celoti pridobljeni.
št 1516
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

16. pgl.

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

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen Izdelava, pri kateri se vsi uporablza:
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št. kot je tar. št. izdelka.

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

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

- Kemično čista maltoza in frukto- Izdelava iz materialov iz katere koli
tar. št. vštevši druge materiale iz
za
tar. št. 1702.
- Drugi sladkorji v trdnem stanju z Izdelava, pri kateri vrednost katdodatki za aromatiziranje ali bar- erega koli uporabljenega materivili
ala 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 Izdelava, pri kateri vrednost katrafiniranju sladkorja, z dodatkom eregakoli uporabljenega materiarom in barvil
ala 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.

Stran

5518 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

1901

1902

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 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 me- Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
sa, klavničnih izdelkov, rib, škol- uporabljena žita in žitni izdelki
jkarjev ali mehkužcev
(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.
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1903

Tapioka in njeni nadomestki,
Izdelava iz materialov iz katere koli
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, tar. št. razen iz krompirjevega
zrnca, perle ali v podobnih oblikah 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

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in
Izdelava iz materialov iz katere koli
drugi pekovski izdelki z dodatkom tar. št. razen tistih iz 11. poglavja.
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, rižev
papir in podobni izdelki

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega Izdelava, pri kateri morajo biti vse
sadja in drugih delov rastlin, razen uporabljeno sadje, lupinasto
za:
sadje ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni Izdelava, pri kateri se vsi uporablužitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
ut.% ali več škroba, pripravljeni ali št., kot je tar. št. izdelka.
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

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)
v celoti pridobljeni;
- pri kateri vrednost katerega koli
uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2004 in ex 2005 Krompir v obliki moke, zdroba ali Izdelava, pri kateri se vsi uporablkosmičev, pripravljen ali konzervi- jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
ran drugače kot v kisu ali ocetni
št., kot je tar. št. izdelka.
kislini
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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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 Izdelava, pri kateri vrednost uporsladkorja ali alkohola
abljenega 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 Izdelava, pri kateri se vsi uporablosnovi žit; palmova jedra; koruza jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.
- Drugi, razen sadja in lupinaste- Izdelava, pri kateri:
ga sadja, kuhani drugače kot v - se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je
sopari ali vodi, brez dodanega
sladkorja; zamrznjeni
tar. št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17. poglavja
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in Izdelava, pri kateri:
zelenjavni sokovi, nefermentirani - se vsi uporabljeni materiali
in brez dodanega alkohola, z
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
dodatkom sladkorja ali drugih
tar. št. izdelka;
sladil ali brez njih
- 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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2103

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar
.št., kot je tar. št. izdelka. Lahko
pa 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 Izdelava iz materialov iz katere koli
juhe
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 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
Izdelava, pri kateri:
sodavice, z dodanim sladkorjem - se vsi uporabljeni materiali
ali drugimi sladili ali sredstvi za
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
aromatiziranje ter druge brezalkotar. št. izdelka;
holne pijače, razen sadnih in
- vrednost katerega koli uporablzelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v
jenega materiala iz 17. poglavja
tar. št. 2009
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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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 Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev uporabljeni materiali iz 2 .in 3.
ali drugih vodnih nevretenčarjev, poglavja v celoti pridobljeni.
neustreznih za prehrano ljudi

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin
za namakanje), z vsebnostjo proteinov več kot 40 ut.%, računano
na suh proizvod

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
Izdelava, pri kateri morajo biti vse
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
uporabljene olive v celoti pridoblolivnega olja, ki vsebujejo več kot jene.
3 ut.% olivnega olja

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana Izdelava, pri kateri:
za živali
- morajo biti vsa uporabljena žita,
sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
Izdelava, pri kateri mora biti najtobaka ali tobačnega nadomestka manj 70 ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št.
2401 že s poreklom.

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.
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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
Rezanje , z žaganjem ali kako
kako drugače razrezan v pradrugače, marmorja (tudi če je že
vokotne bloke ali plošče (vključno razžagan) debeline nad 25 cm.
kvadratne) debeline do vključno
25 cm

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in Rezanje , z žaganjem ali kako
drug kamen za spomenike in
drugače, kamna (tudi če je že
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali razžagan) debeline nad 25 cm.
kako drugače, v pravokotne bloke
ali plošče (vključno kvadratne)
debeline do vključno 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).

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.

Stran

5524 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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 Izdelava, pri kateri se vsi uporablizdelki njihove destilacije; bitumi- jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
nozne snovi; mineralni voski;
št., kot je tar. št. izdelka.
razen:

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

Operacije rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov1.

ex 2709

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

2710

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

Operacije rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov2.

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

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

1. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
2. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5525

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljiko- Operacije rafiniranja in/ali en ali
vodiki
več specifičnih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar .št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

2712

2713

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

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

Operacije rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar.št. pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50% cene izdelkov
franko tovarna.
Operacije rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.2
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene
izdelkov franko tovarna.

1. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2
2. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
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2714

Bitumen in asfalt, naravni; bitumi- Operacije rafiniranja in/ali en ali
nozni in oljni skrilavci in katranski več specifičnih procesov.1
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi Operacije rafiniranja in/ali en ali
naravnega asfalta, naravnega bitu- več specifičnih procesov1.
mna, bitumna iz nafte, mineralali
nega katrana ali mineralne
katranske smole
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar
.št,. pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ex 28.pgl.

Anorganski kemični izdelki; 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 pa
se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št. ,pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

1. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

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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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 pa
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 Operacije rafiniranja in/ali en ali
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje več specifičnih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov), Operacije rafiniranja in/ali en ali
benzeni, tolueni, ksileni, za upor- več specifičnih procesov1
abo kot pogonsko gorivo ali
ali
kurilno olje
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

1. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
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ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz Izdelava iz materialov iz katere koli
te tar. št. in iz etanola ali glicerina 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 Izdelava iz materialov iz katere koli
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati
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

Izdelava iz materialov iz katere koli Izdelava, pri kateri vrednost
tar. št..
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

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

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

2934

Nukleinske kisline in njihove soli ; Izdelava iz materialov iz katere koli
druge heterociklične spojine
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932,
2933 in 2934 ne sme presegati
20 % cene izdelka franko tovarna

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

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

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

- - 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, Izdelava iz materialov iz katere koli
hemoglobina in serumskih
tar. št., vštevši druge materiale iz
globulinov
tar. št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo materiali iz tega opisa pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
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3003 in 3004

- - 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. Izdelava, pri kateri se vsi uporabl2941
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št. , kot je tar. št. izdelka. Lahko
pa se uporabljajo materiali iz tar.
št. 3003 ali 3004 pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 31. pgl

- Drugo

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

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa
se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št. pod
pogojem, da 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 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
Izdelava , pri kateri:
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele- se vsi uporabljeni materiali
mente dušik, fosfor in kalij; druga
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
tar. št. izdelka. Lahko pase upoobliki tablet ali podobnih oblikah
rabljajo materiali, ki so uvrščeni
ali pakiranjih do 10 kg bruto teže
v isto tar. št. pod pogojem, da
razen za:
njihova vrednost ne presega 20
- natrijev nitrat
% cene izdelka franko tovarna,
- kalcijev cianamid
in
- kalijev sulfat
- vrednost vseh uporabljenih ma- magnezijev kalijev sulfat
terialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % 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 pa
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.

3205

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

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

Izdelava, pri kateri 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 pa
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.

1. Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodnjo barvnih preparatov pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko 32. poglavja.
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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"1 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 pa
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 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo
Operacije rafiniranja in/ali en ali
naftna olja ali olja, dobljena iz bitu- več specifičnih procesov.2
minoznih mineralov, pod pogojem
da predstavljajo manj kot 70 ut.% ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št. , kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št., pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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 pa
se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

1. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
2. Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
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- 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:

3505

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

ex 3507

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

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

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli Izdelava, pri kateri vrednost
tar. št., vštevši druge materiale iz vseh uporabljenih materialov
tar. št. 3505.
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli Izdelava, pri kateri vrednost
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108. vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

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.
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36. pgl.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa
se 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 pa
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:
- Plan filmi za trenutno
Izdelava, pri kateri se vsi uporabl(hitro)barvno fotografijo, v kase- jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
tah
št., razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko pa 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 vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št. razen v tar. št. 3701 ali 3702.
Lahko pa se uporabijo materiali,
uvrščeni v tar. št. 3701 ali 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
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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 pa
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 Izdelava, pri kateri vrednost vseh
in polkoloidni grafit; ogljikove
uporabljenih materialov ne prepaste za elektrode
sega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
- Grafit v obliki paste kot mešani- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
ca z mineralnimi olji z več kot 30 uporabljenih materialov iz tar. št.
ut. % grafita
3403 ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

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.
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ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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.

3811

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 ol- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
ja, ki vsebujejo naftna olja ali olja uporabljenih materialov, ki so
iz bituminoznih mineralov
uvrščeni v tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
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- 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 Izdelava, pri kateri vrednost vseh
gašenje požara; napolnjene gran- uporabljenih materialov ne preate za gašenje požara
sega 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.

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
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
pripravljene tekočine za odtajanje 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.
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3823

3824

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

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

- Industrijski maščobni alkoholi

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

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:
- Naslednji iz te tarifne številke:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
Pripravljena vezivna sredstva za št., kot je tar. št. izdelka. Lahko
livarske modele ali livarska jedra pa se uporabijo materiali, ki se
na osnovi naravnih smolnih
uvrščajo v isto tar. št., pod
izdelkov
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
Naftenske kisline, njihove v vodi tovarna.
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

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

3901 do 3915

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

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 ut.%
celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna in
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna1.

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 tovarna1.

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

1. 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.
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ex 3907

Kopolimeri, narejeni iz polikarbon- Izdelava, pri kateri se vsi uporablata in akrilonitril-butadien-stiren
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
kopolimera (ABS)
št. kot je tar. št. izdelka. Lahko pa
se uporabljajo materiali, ki se
uvrščajo v isto tar. št., pod
pogojem ,da njihova vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna1
- 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
- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vštevši kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani

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.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna1.

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

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

1. 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.
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- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna1.

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, in
- 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.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliIzdelava, pri kateri vrednost
estrskih folij debeline manj kot 23 vseh uporabljenih materialov
mikronov1.
ne presega 25% cene
izdelka franko tovarna.

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in
gume; razen:

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

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

1. 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.
2. Za visoko prosojne folije se štejejo : folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardnerjevim Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka
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4005

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

4012

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

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

- Protektirane gume, polne gume Protektiranje rabljenih zunanjih
ali gume z zračnimi komorami
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 Izdelava, pri kateri se vsi uporabl(razen krzna) in usnje; razen:
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez Odstranjevanje volne s kože ovac
volne
ali jagnjet z volno.

4104 do 4107

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

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

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje, metalizirano usnje

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

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme- Izdelava, pri kateri se vsi uporablnarski izdelki; predmeti za potojeni materiali uvrščajo v drugo tar.
vanje, ročne torbe in podobni
št., kot je tar. št. izdelka.
izdelki iz živalskih črev (razen
sviloprejkine niti)
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ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni Izdelava, pri kateri se vsi uporablizdelki, razen za:
jeni 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 Izdelava iz nesestavljenega
krzneni izdelki
strojenega ali obdelanega krzna
iz tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; lesno oglje;
razen za:

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

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno
tesan)

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

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
rezan ali luščen, skobljan, brušen topim ali zobatim dolžinskim spaali topo ali zobato dolžinsko
janjem.
spojen, debeline nad 6 mm

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
Spajanje, skobljanje, brušenje ali
plošče debeline do 6 mm, sestav- lepljenje s topim ali zobatim
ljen in drug les, žagan po dolžini, dolžinskim spajanjem.
rezan ali lupljen, skobljan ,brušen
ali lepljen s topim ali zobatim
dolžinskim spajanjem, debeline
do 6 mm

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.
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- Okrasne palice, venci in
okrasne letve
ex 4410 do ex 4413 Okrasne palice, venci in okrasne
letve za notranjo dekoracijo in
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev ali
okrasnih letev.
Predelava v obliki palic, vencev in
okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, Izdelava iz desk, ki niso razrezane
bobni in podobna embalaža, iz
na določeno velikost.
lesa

ex 4416

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

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdel- Izdelava pri kateri se vsi uporablki za gradbeništvo
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa
se uporabljajo celičaste lesene
plošče, skodle in opaži.

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

- Okrasne palice in okrasne letve Predelava v obliki palic ali okrasnih letev.
ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice Izdelava iz lesa iz katere koli tar.
ali zatiči za obutev
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 Izdelava, pri kateri se vsi uporablmaterialov za pletarstvo; košarski jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
in pletarski izdelki
št., kot je tar. št. izdelka.

47. pgl.

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

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne Izdelava, pri kateri se vsi uporablkaše, papirja ali kartona; razen za: jeni 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.
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ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir Izdelava iz materialov za izdelavo
in drug papir za kopiranje in
papirja iz 47. poglavja.
prenašanje (razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje
in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

4817

Pisemski ovitki, pisemske karIzdelava, pri kateri:
tice, dopisnice in karte za dopiso- - se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
vanje iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
tar. št. izdelka, in
vrečkah, notesih in podobnih
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
pakiranjih, iz papirja in kartona
izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in druge
Izdelava, pri kateri:
posode za pakiranje iz papirja,
- se vsi uporabljeni materiali
kartona, celulozne vate ali listov ali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
trakov iz celuloznih vlaken
tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata Izdelava iz materialov za izdelavo
ter listi in trakovi iz celuloznih
papirja iz 47. poglavja.
vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

ex 49. pgl.

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

4909

Poštne razglednice, čestitke in
Izdelava iz materialov, ki niso
karte z osebnimi sporočili, tisuvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št., kot je tar. št. izdelka.
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4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši
koledarske bloke:
- Koledarji vrste "večni" ali z zaIzdelava, pri kateri:
menljivimi bloki na podlagah, ki - se vsi uporabljeni materiali
niso iz papirja ali kartona
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
- Drugo

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

ex 50. pgl.

Svila, razen:

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

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke, Mikanje ali česanje svilenih
neprimerne za odvijanje, odpadke odpadkov.
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

5004 do ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov Izdelava iz:1
- surove svile ali iz odpadkov svile,
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 preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
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- Drugi

Izdelava iz:1
- 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 operacijama (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.

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:1
- 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 preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
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- Drugi

Izdelava iz:1
- 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 operacijama (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.

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:1
- 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. 1

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5549

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

- Druge

Izdelava iz1:
- 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 operacijama (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.

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna; Izdelava, pri kateri se vsi uporablpapirna preja in tkanine iz papirne jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
preje; razen:
št., kot je tar. št. izdelka.

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih Izdelava iz:1
vlaken; papirna preja
- 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Stran

5550 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

5309 do 5311

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

Izdelava iz enojne preje.1

- Druge

Izdelava iz:1
- 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 operacijama ( 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.

5401 do 5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz Izdelava iz: 1
umetnih ali sintetičnih filamentov - 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.

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje.1

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5551

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

- Druge

Izdelava iz 1:
- 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 operacijama (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.

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz:1
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali
- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje 1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Stran

5552 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

- Druge

Izdelava iz 1:
- 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 operacijama ( 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.

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

Izdelava iz:1
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5553

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

Lahko pa se uporabljajo:
- polipropilenski filament iz tar. št.
5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz
tar. št. 5501, pri katerih je v vseh
primerih denominacija vsakega
filamenta ali vlakna nižja od 9
deciteksov, pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.
- Drugo

5604

5605

Izdelava iz1:
- 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.

- Drugo

Izdelava iz:1
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali
- materialov za izdelavo papirja.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Stran

5554 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:

Izdelava iz1:
- 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.

- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz:1
- 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
decitekstov, pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz:1
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5555

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ex 58. pgl.

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

Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge

Izdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( 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.

5805

Ročno tkane tapiserije (vrste
Izdelava, pri kateri se vsi uporablgobelin, flandrijske, aubusson,
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
beauvais, in podobne) in z iglo
št., kot je tar. št. izdelka.
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali
motivih

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Stran

5556 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z
Izdelava iz preje.
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

5902

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

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane,
Izdelava iz preje.
premazane, prevlečene ali
prekrite ali laminirane s plastičnimi ali
masami, razen tistih iz tar. št.
5902
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( 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; Izdelava iz preje.1
talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazana prevlečena ali
prekrita, razrezana v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5557

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

- Impregnirane, premazane, prev- Izdelava iz preje.
lečene ali prekrite ali laminirane
z gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali
- Druge

Izdelava iz: 1
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( 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

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

Izdelava iz:1
- 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

Stran

5558 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

5907

Tekstilne tkanine, drugače
Izdelava iz preje.
impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; poslikana
ali
platna za odrske kulise, tkanine za
ateljeje in podobne namene
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( 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.

5908

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:

5909 do 5911

- 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.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 27. 6. 2001 / Stran 5559

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

60. pgl.

- 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:1
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz1:
- 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: 1

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena2,
- - 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, 2
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli-pfenilentereftalamida,
- - preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo2,
- - kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola in
izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo v strojih za izdelavo papirja.

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

(1)

(2)

(3)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
61. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,
pleteni ali kvačkani:
Izdelava iz preje.1,2
- 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
- Drugi

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

ex 62. pgl.

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

Izdelava iz preje 1,2.

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

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

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

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre- Izdelava iz preje 2.
vlečenih s folijo iz aluminiziranega ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
poliestra
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna 2 .

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
2. Glej uvodno opombo 6.
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(1)

(2)

(3)

6213 in
6214

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

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.2

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. 1,2
ali
Izdelavi sledi tiskanje, spremljano
z najmanj dvema pripravljalnima ali
končnima operacijama (kot so
razmaščevanje, beljenje, 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.

6217

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

Izdelava iz preje.1
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.1

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
2. Glej uvodno opombo 6.
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(1)

(2)

(3)

- Ognjevarna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.1
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.1

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

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

- Drugi

Izdelava iz preje.1

ex 63. pgl.

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

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

6301 do 6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih ma- Izdelava iz:2
- naravnih vlaken ali
terialov
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.
- Drugi:

1. Glej uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
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(1)
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- - vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3
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.1,3

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo
za pakiranje blaga

Izdelava iz:2
- 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: 1,2
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje
za oblačila

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
2. Glej uvodno opombo 6.
3. Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih neposredno v oblike) glej Uvodno opombo 6.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim
da status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3)

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, Izdelava, pri kateri se vsi uporablpritrjene ali ne na podplate, razen jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
na zunanje podplate), odstranljivi št., kot je tar. št. izdelka
vložki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

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

6503

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

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken.1

6505

Klobuki in druga pokrivala,
Izdelava iz preje ali tekstilnih
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
vlaken1
čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih tkanin (razen trakov), tudi
okrašena ali podložena; mrežice
za lase iz kakršnega koli materiala, okrašene ali podložene ali ne

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne pal- Izdelava, pri kateri se vsi uporablice, palice stolčki, biči, korobači jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
in njihovi deli; razen:
št., kot je tar. št. izdelka.

6601

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

1. Glej uvodno opombo 6.

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

Preparirano perje in puh in izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabliz njih; umetno cvetje; lasuljarski jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
izdelki
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, Izdelava, pri kateri se vsi uporablazbesta, sljude ali podobnih mate- jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
rialov; razen:
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 aglomer- Izdelava iz obdelane sljude
irano ali rekonstituirano sljudo, na (vštevši aglomerirano ali rekonstipodlagi iz papirja, kartona ali
tuirano).
drugih materialov

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
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7005, upognjeno, z obdelanimi
7001.
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda
neokvirjeno ali nespojeno z
drugimi materiali

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.
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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.

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi Izdelava, pri kateri se vsi uporablin poldragi kamni; plemenite
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
kovine, kovine, platirane s plešt., kot je tar. št. izdelka.
menitimi kovinami in izdelki iz njih,
imitacija nakita; kovanci; razen:
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ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdel- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
ani, začasno nanizani zaradi
uporabljenih materialov ne prelažjega transporta
sega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

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

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

- 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 Kovine, platirane s plemenitimi
ex 7111
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
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.

Stran

5568 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

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

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

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

7208 do 7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kot- Izdelava iz ingotov ali drugih priniki in profili iz železa ali nelegimarnih oblik iz tar. št. 7206.
ranega jekla

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 Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
legiranega jekla
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
Izdelava iz materialov iz tar. št.
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
7206.
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

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla Izdelava iz materialov iz tar. št.
(razen iz litega železa)
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 35 %
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 pa
se ne smejo uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

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

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

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

Stran

5570 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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 Izdelava, pri kateri se vsi uporabl(pozitivne elektrode) za elektrolizo jeni 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 in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

7501 do 7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
Izdelava, pri kateri se vsi uporablniklja in drugi vmesni izdelki meta- jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti št., kot je tar. št. izdelka.
odpadki in ostanki

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 in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
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7601

Aluminij, surovi

Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

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

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tka- Izdelava, pri kateri:
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za - se vsi uporabljeni materiali
ojačanje in podobnih materialov
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
(vštevši neskončne trakove) iz alutar. št. izdelka. Lahko pa se upminijaste žice, in ekspandirane
orabljajo gaza, tkanine, rešetke,
kovine iz aluminija
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:

7801

Surovi svinec:

7802

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.

- 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 pa se uporabljati odpadki in
ostanki iz tar. št. 7802.

Svinčeni 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 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 in
- 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 pa se uporabljati odpadki in
odpadki iz tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

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

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

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

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

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

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
- 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.
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ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
Izdelava, pri kateri se vsi uporablvilice iz navadnih kovin; njihovi deli jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
iz navadnih kovin; razen za:
št., kot je tar. št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 Izdelava, pri kateri se vsi uporabldo 8205 v garniturah za prodajo jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
na drobno
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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nena- Izdelava, pri kateri se vsi uporablzobljenimi (vštevši vrtnarske
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
nože), razen nožev iz tar. št. 8208 št., kot je tar. št. izdelka. Lahko
pa 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
pa se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.
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8215

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

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

ex 84. pgl.

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
- 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.1

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

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
Izdelava, pri kateri:
druge pare (razen kotlov za cen- - se vsi uporabljeni materiali
tralno kurjavo s toplo vodo, ki
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo
- 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.

1. To pravilo se uporablja do 31. decembra 1998.
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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.

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 zgorevan- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
jem, na vžig s kompresijo (dizelski uporabljenih materialov ne preali poldizelski motorji)
sega 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.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % 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, in
- 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.

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

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

ex 8419

Stroji in naprave za lesno industr- Izdelava:
ijo, za proizvodnjo papirne kaše in - pri kateri vrednost vseh uporablkartona
jenih materialov ne presega 40
% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v isto
tar. št. kot proizvod, uporabljajo
samo do vrednosti 25 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 30 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutlji- Izdelava, pri kateri:
vostjo 5 cg ali večjo), vključno
- se vsi uporabljeni materiali
stroje za štetje in kontrolo, ki
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
delujejo na podlagi merjenja teže;
tar. št. izdelka, in
uteži in tehtnice vseh vrst
- 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 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8429

Buldožerji, angledožerji, grejderji,
stroji za nabijanje in cestni valjarji,
mehanske lopate, ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, samovozni:

8430

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

- 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, in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v tar.
št.8431, uporabljajo samo do
vrednosti 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

Drugi stroji za ravnanje, strganje, Izdelava:
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali - pri kateri vrednost vseh uporablvrtanje zemlje, mineralov ali rud;
jenih materialov ne presega 40
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
% cene franko tovarna, in
snežni plugi in snežni odmetalniki - 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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ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za izdelavo celuloze iz vlak- Izdelava:
nastih celuloznih materialov ali za - pri kateri vrednost vseh uporablizdelavo ali končno obdelavo
jenih materialov ne presega 40
papirja ali kartona
% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v isto
tar. št. kot proizvod, uporabljajo
samo do vrednosti 25 % cene
izdelka franko tovarna.

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

8441

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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 upor- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
abo s stroji iz tar. št. 8444 in
uporabljenih materialov ne pre8445
sega 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:
- Šivalni stroji (samo verižni vbod), Izdelava:
z glavami z maso do 16 kg brez - pri kateri vrednost vseh uporamotorja ali do 17 kg z motorjem
bljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna,
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- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cikcak so že s poreklom.
- Drugi

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

8456
do
8466

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.

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, in
- 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.

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

8501

Elektromotorji in električni genera- Izdelava:
torji (razen generatorskih agrega- - pri kateri vrednost vseh uporatov)
bljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v tar.
št. 8503 uporabljajo samo do
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 Izdelava:
rotacijski pretvorniki
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v tar.
št. 8501 ali 8503, skupaj uporabljajo samo do vrednosti 10 %
cene izdelka franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
Izdelava:
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih - pri kateri vrednost vseh uporaomaricah; avdio-frekvenčni elekbljenih materialov ne presega
trični ojačevalniki; kompletni elek40 % cene izdelka franko tovartrični sestavi za ojačevanje zvoka
na, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, 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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8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalni- Izdelava:
kom ali brez njega, glasbeni
- pri kateri vrednost vseh uporaavtomati na plošče,kasetni magbljenih materialov ne presega
netofoni in drugi aparati za
40 % cene izdelka franko tovarreprodukcijo zvoka, ki nimajo
na, in
vgrajene naprave za snemanje
- pri kateri vrednost vseh uporablzvoka
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
Izdelava:
snemanje zvoka, vštevši aparate z - pri kateri vrednost vseh uporavgrajenimi napravami za
bljenih materialov ne presega
reprodukcijo zvoka ali brez njih
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- 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, in
- 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
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- 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,
in
- 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.

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radio- Izdelava:
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz- - pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
ijo, vštevši oddajnike z vgrajenim
40 % cene izdelka franko tovarsprejemnikom ali aparatom za
snemanje ali reprodukcijo zvoka;
na, in
televizijske kamere; videokamere - pri kateri vrednost vseh uporablza snemanje posamičnih slik in
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
druge videosnemalne kamere
materialov s poreklom.

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

8526

Radarji, pomožne naprave za radi- Izdelava:
onavigacijo in aparati za radijsko - pri kateri vrednost vseh uporadaljinsko krmiljenje
bljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- 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 25 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.
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8528

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

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno
primerni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:

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

- 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, in
- 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 Izdelava:
izklapljanje ali zavarovanje elek- pri kateri vrednost vseh uporatričnih tokokrogov ali za povezavo
bljenih materialov ne presega
z električnimi tokokrogi ali v njih
40 % cene izdelka franko tovarna, in
- 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 Izdelava:
in druge osnove, opremljene z
- pri kateri vrednost vseh uporadvema ali več aparati iz tar. št.
bljenih materialov ne presega
8535 ali 8536, za električno
40 % cene izdelka franko tovarkrmiljenje ali razdeljevanje elekna, in
tričnega toka, vštevši tiste z vdela- - pri kateri se v okviru zgornje
nimi inštrumenti ali aparati iz 90.
meje vsi materiali, uvrščeni v tar.
poglavja, razen komutacijskih
št. 8538 uporabljajo samo do
aparatov iz tar. št. 8517
vrednosti 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

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

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

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano ali
elektrolitsko oksidirano žico),
kabli (vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s
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.
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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 Izdelava, pri kateri:
in pribor; mehanska (vštevši elek- - se vsi uporabljeni materiali
tromehanska) oprema za signaluvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
izacijo, varnost, nadzor in
- vrednost vseh uporabljenih maupravljanje prometa v
terialov ne presega 40 % cene
železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na
izdelka franko tovarna.
notranjih vodnih poteh,
parkiriščih, pristaniščih ali
letališčih; njihovi deli

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen železniških ali Izdelava, pri kateri vrednost vseh
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli uporabljenih materialov ne prein pribor; razen za:
sega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8709

Samovozni delovni vozički, brez
Izdelava, pri kateri:
naprav za dviganje ali manipu- se vsi uporabljeni materiali
liranje, ki se uporabljajo v tovaruvrščajo v drugo tar. št., kot je
nah, skladiščih, pristaniščih ali na
tar. št. izdelka, in
letališčih, za prevoz blaga na krat- - vrednost vseh uporabljenih makih razdaljah; vlečna vozila, ki se
terialov ne presega 40 % cene
uporabljajo na peronih železniških
izdelka franko tovarna.
postaj; njihovi deli

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

8710

Tanki in druga oklepna bojna
Izdelava, pri kateri:
motorna vozila, vštevši tista, ki so - se vsi uporabljeni materiali
opremljena z orožitvenimi sredstvi;
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
njihovi deli
tar. št. izdelka, in
- 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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8711

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

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli Izdelava, pri kateri vrednost
tar. št., vštevši druge materiale iz vseh uporabljenih materialov
tar. št.8804.
ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna Izdelava, pri kateri se vsi uporablprestrezala letal in podobna
jeni materiali uvrščajo v drugo tar.
oprema; naprave za treniranje
št., kot je tar. št. izdelka.
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

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, kinematograf- Izdelava, pri kateri:
ski, merilni, kontrolni ali precizni, - se vsi uporabljeni materiali
medicinski ali kirurški inštrumenti
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
in aparati; njihovi deli in pribor;
tar. št. izdelka, in
razen za:
- 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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
Izdelava pri kateri:
objektivoma), optični teleskopi in - se vsi uporabljeni materiali
njihova stojala, razen astronomuvrščajo v drugo tar. št., kot je
skih refrakcijskih teleskopov in njitar. št. izdelka, in
hovih podstavkov
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- 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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- 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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- 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 Izdelava,pri kateri:
mikrofotografijo, mikrokine- se vsi uporabljeni materiali
matografijo ali mikroprojekcijo
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- 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:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi Izdelava iz materialov iz katere koli Izdelava, pri kateri vrednost
zobozdravniškimi napravami ali tar. št. vštevši materiale iz tar. št. vseh uporabljenih materialov
zobozdravniškimi pljuvalniki
9018.
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, in
- 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 Izdelava,pri kateri:
za masažo; aparati za psihološka - se vsi uporabljeni materiali
testiranja; aparati za ozonoteruvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
apijo, kisikoterapijo, aerosolno
terapijo, umetno dihanje in drugi - vrednost vseh uporabljenih materapevtski dihalni aparati
terialov 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
Izdelava, pri kateri:
maske razen varovalnih mask brez - se vsi uporabljeni materiali
mehaničnih delov in zamenljivih filuvrščajo v drugo tar. št., kot je
trov
tar. št. izdelka, in
- 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.

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.
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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

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vštevši merilnike za njihovo umerjanje:

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

- 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, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

9029

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.

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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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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,
in
- 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,
in
- 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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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,
in
- pri kateri se v okviru zgornje
meje materiali, uvrščeni v tar. št.
9114, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
- 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 vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in njihovi deli:

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

- 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.

Glasbila; njihovi deli in pribor

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

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

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

92. pgl.

93. pgl.
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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 uporabl- Izdelava, pri kateri vrednost
jeni materiali uvrščeni v drugo tar. vseh uporabljenih materialov
št., kot je tar. št. izdelka.
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 in
- so vsi drugi uporabljeni materiali
že s poreklom in se uvrščajo v
druge tar. št., razen tar. št. 9401
ali 9403.

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 Izdelava, pri kateri:
merilu) in podobni modeli za igro, - se vsi uporabljeni materiali
vštevši tudi s pogonom; sestavluvrščajo v drugo tar. št., kot je
janke vseh vrst
tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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,
Izdelava iz obdelanih materialov za
rastlinskega ali mineralnega izvora rezljanje iz istih tar. št.
za rezljanje

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, Izdelava, pri kateri:
gumbi za srajce in drugi deli teh
- se vsi uporabljeni materiali
izdelkov; nedokončani gumbi
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

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.

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 ali plus 8 mm. Uporabljati je treba bel,
klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem
"guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.
2. Carinski 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 navedena 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

Preden 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

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................
Datum ................................................

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):
je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne

Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

____________________________________________
(kraj in datum)
____________________________________________
(kraj in datum)

Žig

Žig

___________________________________________________
(podpis)
________________________

__________________________________________________
(podpis)

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

1.

To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe
prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske
oblasti države ali ozemlja izdaje.

2.

Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna številka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.

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
1.

Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No

A 000 000

Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

(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)

Stran

5600 / Št. 53 / 27. 6. 2001

Uradni list Republike Slovenije

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, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega
blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

..................................................
(Kraj in datum)

...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na izdelke, uporabljene
pri izdelavi, ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Izjava na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba
natisniti.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št........(1)) izjavljam da, če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno ..............(2) poreklo.
Makedonska inačica:
Izvoznikot na proizvodite što ti pokriva ovoj dokument (carinska dozvola br. ... (1)) izjavuva deka, osven ako toe ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi imaat preferencijalno poteklo .................... (2).
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 protokola, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjavo na računu ne da pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen
prostor.

(2)

Navedba porekla izdelkov.

(3)

Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane v samem dokumentu.

(4)

Glej tudi peti odstavek 20.člena tega protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi
na navedbo imena podpisnika.

PRILOGA V K PROTOKOLU 3
Pogodbenici soglašata, da bosta v zvezi z ugotavljanjem in dokazovanjem porekla blaga spremljali nadgradnjo uporabe harmoniziranih preferencialnih pravil v skladu s prakso Evropske skupnosti.
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PRILOGA VI K PROTOKOLU 3
Tarifna oznaka
7106
7108
7403
7403 11
7403 12
7403 13
7403 19
7404
7407
7407 10
7408
7408 11
7408 19
7409
7409 11
7409 19
7410

7410 11
7410 21
7411
7411 10
7412
7412 10

2.

Poimenovanje
Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
Zlato (vključno zlato, platirano s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi
- Rafiniran baker:
- - katode (negativne elektrode) in katodni profili
- - valjarniške gredice
- - valjarniški drogovi
- - drugo
Bakrovi odpadki in ostanki
Bakrene palice in profili
- Iz rafiniranega bakra
Bakrena žica
- Iz rafiniranega bakra:
- - s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm
- - druga
Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm
- Iz rafiniranega bakra:
- - v kolobarjih
- - drugo
Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih
materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
- Brez podlage:
- - iz rafiniranega bakra
- S podlago:
- - iz rafiniranega bakra
Bakrene cevi
- Iz rafiniranega bakra:
Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.spojnice, kolena, oglavki)
- Iz rafiniranega bakra

Pogodbenici sta soglasni, da se določbe prvega odstavka 11. člena tega protokola za izdelke iz 1. točke, pridobljene iz surovin
s poreklom iz Republike Makedonije, ne uporabljajo.
Mešana komisija spremlja izvajanje določbe iz prvega odstavka te točke in obvezno enkrat letno, računajoč od datuma podpisa
tega sporazuma, obravnava navedeno problematiko. Če se kot posledica te izjeme poveča uvoz katerega od zgoraj navedenih
izdelkov v Republiko Slovenijo v takem obsegu ali pod takimi pogoji, da to ogroža ali bi lahko ogrozilo domačo proizvodnjo Republike Slovenije, se bo Mešana komisija sestala po potrebi, z namenom, da bi proučila nastalo situacijo in bo sprejela ustrezne
ukrepe, vključno tudi možnost ponovne uvedbe določb prvega odstavka 11. člena tega protokola za zadevni izdelek, upoštevajoč prakso med državami pogodbenicami in Evropsko skupnostjo.

3.

Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo dogovori o upravnem sodelovanju iz Poglavja VI tega protokola.

PRILOGA VII K PROTOKOLU 3
v zvezi s 14. členom
1.

Pogodbenici soglašata, da se določbe 14. člena v bilateralni trgovini ne uporabljajo do 31. decembra 2002.

2.

Mešana komisija spremlja učinke uporabe določb iz prvega odstavka te priloge ter lahko sprejme odločitev o podaljšanju veljavnosti te priloge.
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Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca,
Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON in
22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca,
Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za gospodarsko
izkoriščanje vodotokov Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora, Vipava (v nadaljnjem besedilu: vodotoki) na naslednjih
odsekih:
VODOTOK

OBČINA

Dravinja (Slape, des.breg)
Dravinja (Slape, levi breg)
Dravinja (Majšperk, levi breg)
Idrijca (Slap, levi breg)
Luknjica (pritok Idrijce)
Poljanska Sora (Visoko)
Vipava (Batuje)
Vipava (Orehovlje)

Majšperk
Majšperk
Majšperk
Tolmin
Cerkno
Škofja Loka
Ajdovščina
Miren-Kostanjevica

KOORDINATE
GORVODNE
MEJE ODSEKA
Yzg

Xzg

5 558 519
5 558 519
5 554 695
5 408 140
5 420 675
5 438 720
5 405 230
5 392 530

5 133 006
5 133 006
5 132 551
5 108 600
5 106 240
5 109 310
5 082 920
5 084 165

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000
(ali 1:10000).
OPOMBA! Koordinate gorvodnega odseka (Hzg) predstavljajo maksimalne nivoje zgornjih obratovalnih voda, ki jih ustvarjajo
fiksni in gibljivi deli jezovnih zgradb, koordinate dolvodnega odseka (Hsp) pa predstavljajo nivoje spodnjih voda pri srednjem letnem
pretoku (sQs) v naravni strugi vodotoka v profilu izpusta iz predvidene vodnogospodarske naprave.
2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz vodotoka
iz prejšnjega člena izključno za proizvodnjo električne energije.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali
fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega
člena,
– da ima pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo izda Agencija za energijo,

KOORDINATE
DOLVODNE
MEJE ODSEKA
Hzg

230,10
230,10
234,50
171,00
342,00
374,30
66,20
39,75

Ysp

5 559 614
5 559 614
5 557 059
5 408 070
5 420 190
5 439 600
5 404 960
5 392 930

X sp

5 133 248
5 133 248
5 133 331
5 108 770
5 106 110
5 109 600
5 083 090
5 084 370

BRUTO
POTENCIAL
(kW)
Hsp

227,60
227,60
232,20
164,00
267,90
372,30
64,00
37,75

92
92
152
824
74
226
237
353

– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države.
Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam kot
koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe solidarno
odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in koncesijske
pogodbe.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni pretok v
vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka (Qes).
V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer pade
pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom vode in ustaviti
proizvodnjo.
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vodotoka drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo in
količino podtalnice,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na
poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vo-
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dnega režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času
trajanja koncesije,
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije
med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na vodni potencial vodotoka med
koordinatami gorvodne in dolvodne meje odseka vodotoka
iz 1. člena te uredbe.
8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi bruto potenciala vodotoka, izraženega
v kW.
Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni vrednosti 120 kWh realizirane oddaje energije malih hidroelektrarn
v slovenski elektroenergetski sistem v preteklem letu na en
kW bruto potenciala vodotoka iz 1. člena te uredbe in se
začne računati z dnem začetka oddajanja električne energije v omrežje.
Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo električne energije zaradi višje sile (suša, poplava, potres, zemeljski plaz, močan veter ipd.), se letno plačilo za koncesijo zmanjša.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je elektrarna, razdeli v razmerju
40 : 60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20 : 80 v korist
lokalne skupnosti.
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Če leži območje koncesije v več lokalnih skupnostih, si
le-te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada, razdelijo
skladno s pripadajočim deležem vodnega energetskega potenciala.
Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico do izključnega izkoriščanja
tistega dela vodnega energetskega potenciala, ki je predmet koncesije.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno, v brezhibnem stanju v posest koncedenta vsi objekti in naprave,
potrebni za zajem in izpust vode, ki jih je na vodnem zemljišču za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način in obseg prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesije na vodotokih iz 1. člena te uredbe se podelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede upravni organ, pristojen za vode.
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz
prejšnjega odstavka skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s
posegom v prostor, in opravljati druge investitorske posle.
14. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
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15. člen
(objava in izvedba javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v
celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena veljavna prijava.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
16. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
17. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-2
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
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– vodja izmene paznikov I,
– vodja izmene paznikov II,
– poveljnik I,
– pomočnik poveljnika II,
– poveljnik II,
– paznik – inšpektor,
– paznik – glavni inšpektor.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVOV PAZNIKOV
3. člen
Paznik mora za pridobitev naziva izpolnjevati splošne in
posebne pogoje, ki so za zasedbo posameznega delovnega
mesta določeni v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravi.
Paznik pridobi naziv z razporeditvijo na ustrezno delovno mesto v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v upravi.
4. člen
Za pridobitev nazivov paznik – pripravnik, paznik I,
paznik II, vodja skupine paznikov, vodja izmene paznikov I in
vodja izmene paznikov II je potrebna srednja izobrazba.
Za pridobitev nazivov poveljnik I in pomočnik poveljnika
II je potrebna višja izobrazba.
Za pridobitev nazivov poveljnik II, paznik – inšpektor in
paznik – glavni inšpektor je potrebna univerzitetna ali visokošolska izobrazba.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

2865.

5. člen
Naziv »paznik – pripravnik« pridobi delavec, ki je sprejet na delovno mesto paznika in še ni podal prisege.
6. člen
Naziv »paznik I« pridobi paznik z dnem, ko je podal
prisego.

Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov
in posebnih označbah nazivov paznikov

Na podlagi 261. člena zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov
in posebnih označbah nazivov paznikov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba predpisuje nazive, označbe nazivov in pogoje za pridobitev nazivov paznikov v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu:
uprava).
II. NAZIVI PAZNIKOV
2. člen
Nazivi paznikov so:
– paznik – pripravnik,
– paznik I,
– paznik II,
– vodja skupine paznikov ,

7. člen
Naziv »paznik II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv
»paznik I« najmanj dve leti.
8. člen
Naziv »vodja skupine« lahko pridobi paznik, ki ima naziv
»paznik II« najmanj eno leto ali naziv »paznik I« najmanj tri
leta.
9. člen
Naziv »vodja izmene I« lahko pridobi paznik, ki ima
naziv »vodje skupine« najmanj eno leto ali naziv »paznik I«
najmanj štiri leta.
10. člen
Naziv »vodja izmene II« lahko pridobi paznik, ki ima
naziv »paznik I« najmanj pet let.
11. člen
Naziv »poveljnik I« lahko pridobi paznik, ki ima naziv
»vodja izmene I« najmanj dve leti.
12. člen
Naziv »pomočnik poveljnika II« lahko pridobi paznik, ki
ima naziv »vodja izmene II« najmanj tri leta.
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13. člen
Naziv »poveljnik II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv
»vodja izmene II« najmanj štiri leta.
14. člen
Naziv »paznik – inšpektor« lahko pridobi paznik, ki ima
naziv »poveljnik II« najmanj tri leta ali naziv »poveljnik I«
najmanj pet let.
15. člen
Naziv »paznik – glavni inšpektor« pridobi paznik, ki ima
naziv «paznik – inšpektor« najmanj dve leti.
16. člen
Kot ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje v Policiji, Slovenski vojski, Carinski upravi in v
pravnih osebah, ki izvajajo varovanje pod pogoji, določenimi
z zakonom in so člani ustrezne zbornice.
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe pridobijo pazniki nazive v
skladu z razporeditvijo na delovna mesta na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
upravi.

Uradni list Republike Slovenije
8. Pomočnik poveljnika II: dva ravna trakova, od katerih je zgornji širine 6 x 35 mm, spodnji pa 15 x 35 mm. V
simetrali spodnjega je pritrjena šesterokraka zvezda;
9. Poveljnik II: dva ravna trakova širine 15 x 35 mm. V
simetrali spodnjega je pritrjena ena šesterokraka zvezda;
10. Paznik – inšpektor: dva ravna trakova širine
15 x 35 mm. Na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki
zvezdi;
11. Paznik – glavni inšpektor: dva ravna trakova širine
15 x 35 mm. Na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki
zvezdi, v simetrali zgornjega je pritrjena ena šesterokraka
zvezda.
19. člen
Označbe nazivov paznikov so na pravokotni ploščici
dimenzije 4 x 4 cm v temno modri barvi. Na ploščici pa so v
zlato rumeni barvi odtisnjene ali pritrjene posamezne označbe nazivov. Z enako barvo je obarvan stranski rob osnovne
ploščice.
20. člen
Risbe označb nazivov paznikov iz 18. člena te uredbe
so njen sestavni del in so objavljene skupaj z njo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

IV. OZNAČBE NAZIVOV
18. člen
Posamezni nazivi imajo naslednje označbe:
1. Paznik – pripravnik: trak širine 6 x 35 mm v obliki
pravega kota. Kraka sta obrnjena navzdol;
2. Paznik I: ravni trak širine 6 x 35 mm;
3. Paznik II: dva ravna trakova širine 6 x 35 mm;
4. Vodja skupine paznikov: dva trakova širine 6 x 35 mm,
od katerih je spodnji trak raven, zgornji pa je v obliki pravega
kota in njegovi kraki so obrnjeni navzdol;
5. Vodja izmene I: trije trakovi širine 6 x 35 mm, od
katerih sta spodnja trakova ravna, zgornji pa je v obliki pravega kota in kraki so obrnjeni navzdol;
6. Vodja izmene II: trak širine 15 x 35 mm v obliki
pravega kota. Kraka sta obrnjena navzdol. V simetrali traku
je pritrjena šesterokraka zvezda;
7. Poveljnik I: raven trak širine 15 x 35 mm s pritrjeno
šesterokrako zvezdo v simetrali;

21. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, preneha
veljati uredba o nazivih in pogojih za pridobitev nazivov p o oblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov
(Uradni list RS, št. 38/94).
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2001.
Št. 250-03/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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MINISTRSTVA
2866.

Odredba o prenehanju uporabe odredbe o
obveznem certificiranju cementa in seznam
standardov

Na podlagi 8. člena zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o prenehanju uporabe odredbe o obveznem
certificiranju cementa in seznam standardov*
1. člen
Ta odredba ureja dajanje v promet običajnih cementov,
belega portlandskega cementa, cementa z nizko toploto
hidratacije, sulfatnoodpornega cementa in kalcijevega aluminatnega cementa.
2. člen
Cementi iz prejšnjega člena se smejo od 1. 4. 2002
dalje dati v promet le, če so skladni s standardi iz seznama,
navedenega v prilogi, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: seznam) in s tem ustrezajo svoji nameravani
uporabi v smislu 6. oziroma 7. člena zakona o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00).
3. člen
Do 31. 3. 2002 smejo biti dani v promet cementi,
navedeni v 1. členu, ki so ali skladni s standardi iz seznama
ali izpolnjujejo zahteve iz odredbe o obveznem atestiranju
cementa (Uradni list SFRJ, št. 34/85 in 67/85).
Cementov, ki so v smislu prejšnjega odstavka dani v
promet na podlagi njihove skladnosti s standardi iz seznama, ni dovoljeno označiti s certifikacijskim znakom iz odredbe o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št.
55/96 in 40/97).
4. člen
Odredba o obveznem atestiranju cementa se preneha
uporabljati 31. 3. 2002.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/00-7
Ljubljana, dne 31. maja 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

* S to odredbo in seznamom standardov, ki je njen sestavni del, se v
Republiki Sloveniji uveljavlja tisti del harmonizirane zakonodaje po direktivi ES o
gradbenih proizvodih (89/106/EGS, kot je dopolnjena z 93/68/EGS), ki ureja
po 6. členu zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00) dajanje, v
seznamu navedenih gradbenih proizvodov v promet.
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Uradni list Republike Slovenije
Odredba o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja
tujega jezika za odrasle

Na podlagi 49. člena zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 12/96) izdaja Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

ODREDBO
o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika
za odrasle
I
Ta odredba določa vsebino in obliko obrazca potrdila o
izpitu iz tujega jezika, ki ga Državni izpitni center izda tistemu, ki uspešno opravi izpit znanja po javnoveljavnih izobraževalnih programih angleščine, francoščine, italijanščine ali
nemščine za odrasle, ki jih je minister za šolstvo in šport
sprejel z odredbo o izobraževalnih programih angleščina,
francoščina, italijanščina in nemščina za odrasle (Uradni list
RS, št. 59/99).
II
Obrazec potrdila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika je velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata in
natisnjen na bianko flash 170 gr. papirju v 4/2 barvah. Na
zadnji strani obrazca je oznaka, ki jo določi Državni izpitni
center ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev.
III
Potrdila se izdajajo na obrazcih, določenih s to odredbo, osebam, ki so opravile izpit iz znanja tujega jezika za
odrasle od 1. junija 2001 dalje.
IV
Obrazec potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle je priloga te odredbe in njen sestavni del.
V
Potrdilo, izdano na obrazcu, predpisanim s to odredbo, je javnoveljavna listina.
VI
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-101/2001
Ljubljana, dne 30. maja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport
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Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zaključnih
izpitih v nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00)
ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o zaključnih izpitih
v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
1. člen
V pravilniku o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 102/99) se v
7. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Kandidatu se kot ocene iz predmetov strokovnoteoretičnega dela zaključnega izpita upoštevajo zaključne
ocene teh predmetov iz zadnjega letnika, v katerem so se
predmeti izvajali.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat v
prvem izpitnem roku opravlja izpite iz predmetov strokovnoteoretičnega dela zaključnega izpita. Upošteva se mu boljša
ocena.“.
2. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izpitni odbor lahko določi, da se pripravljalna dela za
praktični del zaključnega izpita opravijo že v času trajanja
praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.”.
3. člen
V 34. členu se v četrtem odstavku številka “33” nadomesti s številko “32”.
4. člen
V 49. členu se v tretjem odstavku besedilo na koncu
stavka “ki ga je uspešno opravil.” nadomesti z besedilom
“ki ga je opravljal.”.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-109/2001
Ljubljana, dne 5. junija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport
dr. Lucija Čok l. r.

2869.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sežiganju odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99,
zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sežiganju odpadkov

Št.
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1. člen
V pravilniku o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št.
32/00) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Ta pravilnik določa obvezna ravnanja in druge pogoje
za sežiganje in sosežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v
zvezi z načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem sežigalnic
odpadkov in naprav za sosežig odpadkov.”.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so odpadki
po predpisu o ravnanju z odpadki.
2. Nevarni odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so
nevarni odpadki po predpisu o ravnanju z odpadki.
3. Istovrstni odpadki so odpadki istega imetnika odpadkov, ki nastajajo v procesu brez bistvenih sprememb ali
motenj, tako da se fizikalne, kemične ali biokemične lastnosti odpadkov, pomembne za njihovo sežiganje, bistveno ne
spreminjajo in so razvrščeni v isto skupino v klasifikacijskem
seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
4. Pošiljka odpadkov je količina istovrstnih odpadkov,
ki jih upravljalec sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov prevzame v enem koledarskem dnevu.
5. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s
katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
6. Ostanki sežiganja so pepel in žlindra, elektrofiltrski
pepel in kotlovni prah, trdni ostanki čiščenja odpadnih plinov, blato čistilnih naprav za odpadne vode, izrabljeni katalizatorji in izrabljeno aktivno oglje ali druge snovi v tekočem ali
trdnem stanju, ki nastajajo pri sežiganju ali sosežiganju odpadkov, čiščenju odpadnih plinov ali odpadne vode ali drugih postopkih v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig
odpadkov in so odpadki skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki.
7. Reprezentativni vzorec odpadkov je vzorec, vzet iz
celotne količine odpadkov, ki ima enake lastnosti kot povprečna sestava odpadkov, ki so predmet kemične analize.
8. Sežigalnica odpadkov (v nadaljnjem besedilu: sežigalnica) je nepremična ali premična naprava, namenjena za
toplotno obdelavo odpadkov z izkoriščanjem pridobljene
zgorevalne toplote ali brez njega. Toplotna obdelava vključuje sežiganje z oksidacijo odpadkov kot tudi pirolizo, uplinjanje, obdelavo v plazmi ali druge postopke toplotne obdelave, če se produkti obdelave naknadno sežgejo.
Sežigalnica je celotna postavitev objektov in naprav za
sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo odpadkov, vseh linij za sežiganje in sistemov za oskrbo z odpadki,
gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpadne pline,
naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov sežiganja in odpadne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje in registriranje pogojev sežiganja.
9. Naprava za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedilu: naprava za sosežig) je nepremična ali premična naprava,
ki je zlasti namenjena proizvodnji energije ali določenih izdelkov, v kateri se odpadki uporabljajo kot običajno ali kot
dodatno gorivo ali pa toplotno obdelajo za namen odstranjevanja. Če se v napravi iz prejšnjega stavka sosežig odpadkov izvaja tako, da je glavni namen toplotna obdelava odpadkov in ne proizvodnja energije ali izdelkov, se naprava
šteje za sežigalnico.
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Naprava za sosežig je celotna postavitev objektov in
naprav za sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo
odpadkov, vseh linij za sosežiganje in sistemov za oskrbo z
odpadki, gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpadne pline, naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov
sežiganja in odpadne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter
naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje
in registriranje pogojev sežiganja.
10. Obstoječa sežigalnica je sežigalnica, ki je zgrajena
ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred
uveljavitvijo te uredbe zanjo pridobljeno gradbeno ali enotno
dovoljenje.
11. Obstoječa naprava za sosežig je naprava, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe skladno s predpisi kot
naprava za sosežig ali je bilo pred uveljavitvijo te uredbe
pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo naprave
zaradi sosežiga odpadkov.
12. Rekonstrukcija sežigalnice ali naprave za sosežig
je vsak poseg v napravo, ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti ali zmogljivost naprave glede sežiganja ali
sosežiganja odpadkov in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije snovi v okolje ali druge posledice glede
obremenjevanja okolja. Rekonstrukcija je tudi, če se v sežigalnici ali napravi za sosežig, kjer se sežigajo nenevarni
odpadki, začnejo sežigati ali sosežigati nevarni odpadki.
13. Upravljalec sežigalnice ali naprave za sosežig (v
nadaljnjem besedilu: upravljalec) je pravna ali fizična oseba,
ki upravlja sežigalnico ali napravo za sosežig in je skladno s
predpisi odgovorna za tehnične in druge pogoje njenega
obratovanja.
14. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
15. Dovoljenje za sežiganje je dovoljenje za odstranjevanje odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.”.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe tega pravilnika veljajo za vse sežigalnice in
naprave za sosežig razen za:
1. tiste, v katerih se sežigajo ali sosežigajo samo:
– rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
– rastlinski odpadki iz proizvodnje hrane, če se s sežiganjem pridobljena toplota uporablja,
– vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne
papirne kaše in papirja iz nje, če gre za sosežig na kraju
proizvodnje in se s sežiganjem pridobljena toplota uporablja,
– odpadki iz lesa razen tistih, ki lahko zaradi obdelave
lesa z zaščitnimi sredstvi in premazi vsebujejo halogenirane
organske spojine ali težke kovine in so predvsem odpadki
pri graditvi ali rušenju objektov,
– odpadki iz plute,
– radioaktivni odpadki,
– klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla, ki so urejeni s predpisi s področja veterinarstva, ali
– odpadki, nastali pri raziskovanju in izkoriščanju nafte
in plina na morju, če se sežigajo na morju, in
2. eksperimentalne naprave, ko se uporabljajo za raziskave, razvoj in testiranje za namen izboljšanja postopkov
sežiganja, če je letna količina sežganih odpadkov manjša od
50 ton.”.
4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo posebej na
nevarne odpadke, ne veljajo za naslednje nevarne odpadke:
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– gorljive tekoče odpadke, vključno z odpadnimi olji, ki
jih določa predpis o ravnanju z odpadnimi olji, če vsebujejo
skupaj do 10 mg polikloriranih bifenilov (PCB) ali pentaklorfenolov (PCP) ali drugih polikloriranih aromatskih ogljikovodikov, da ne vsebujejo drugih nevarnih snovi, na podlagi
katerih se skladno s predpisom o ravnanju z odpadki določajo nevarne lastnosti odpadkov, in da je njihova kurilna
vrednost najmanj 30 MJ/kg, in
– katerekoli gorljive tekoče odpadke, ki v zgorevalnih
plinih, ki nastanejo zaradi njihovega sežiganja, ne povzročajo drugačne ali večje emisije snovi v zrak kot plinsko olje iz
predpisa, ki določa kakovost tekočih goriv.”.
5. člen
V 5. členu se prvem odstavku za besedo “Sežiganje”
doda besedilo “ali sosežiganje (v nadaljnjem besedilu: sežiganje)”.
6. člen
V 5. členu v drugem odstavku, 6. členu, 12. členu v
tretjem odstavku, 15. členu, 16. členu v prvem odstavku,
21. členu, 23. členu v prvem odstavku, 24. členu, 26.
členu v drugem odstavku, 27. členu, 31. členu v prvem
odstavku, 32. členu v drugem odstavku, 33. členu v prvem
in drugem odstavku ter v 40. členu v prvem in drugem
odstavku se za besedo “sežigalnica” doda besedilo “ali naprava za sosežig” v ustreznem sklonu.
7. člen
V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo “sežigalnice (v nadaljnjem besedilu: upravljalec)”.
8. člen
V 18. členu se v prvem odstavku za besedo “analizo”
pika spremeni v vejico in doda besedilo “razen če je to
neprimerno kot v primeru infektivnih odpadkov iz zdravstvene dejavnosti ali podobnih odpadkov.”.
9. člen
V 20. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
10. člen
22. člen se črta.
11. člen
V 23. členu se v prvem odstavku črta beseda “nevarnih”.
12. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nova ali rekonstruirana nepremična sežigalnica ali naprava za sosežig mora za pridobitev dovoljenja za poseg v
prostor izpolnjevati naslednje pogoje:
– emisija snovi in energije v vode, zrak in tla ne sme
presegati predpisanih mejnih vrednosti,
– postopki in metode sežiganja odpadkov ne smejo
povzročati čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na krajino,
– izpolnjene morajo biti predpisane gradbene in druge
tehnične zahteve,
– s sežiganjem odpadkov pridobljena toplota mora biti
uporabljena za soproizvodnjo elektrike in toplote, proizvodnjo pare, daljinsko ogrevanje ali drugače učinkovito uporabljena,
– zagotovljeni morajo biti ukrepi za zmanjšanje količine
ostankov sežiganja odpadkov in njihove škodljivosti in njiho-
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vo predelavo, če to omogoča uporaba najboljših v praksi
uspešno preiskušenih in na trgu dostopnih tehnologij in
postopkov ob razumno višjih stroških,
– zagotovljeno mora biti odstranjevanje ostankov sežiganja, ki jih ni možno predelati, skladno s predpisi in
– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče.
Za premično sežigalnico ali napravo za sosežig mora
upravljalec skladno z zakonom o varstvu okolja pridobiti
dovoljenje ministra, pristojnega za varstvo okolja, za uporabo premične naprave za varstvo okolja. Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega stavka mora premična sežigalnica ali
naprava za sosežig izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
Oseba, ki razpolaga s premično sežigalnico ali napravo
za sosežig, za katero je izdano dovoljenje iz prejšnjega
odstavka, priloži to dovoljenje vlogi za dovoljenje za sežiganje namesto strokovne ocene o vplivih obratovanja premične naprave na okolje kot je določeno v predpisu, ki ureja
ravnanje z odpadki.”.
13. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za sežigalnico ali napravo za sosežig iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena ugotavlja v postopku za izdajo tega soglasja.
Za sežigalnico ali napravo za sosežig iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, mora investitor v zahtevi za dovoljenje za
poseg v prostor kot osnovne podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali naprave posredovati tudi strokovno oceno o
vrstah in količini odpadkov, ki se bodo sežigali, in o predvidenih ukrepih v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega
člena.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati
pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o
vplivih na okolje.
Za sežigalnico ali napravo za sosežig iz drugega odstavka prejšnjega člena mora projekt o obratovanju in poročilo o vplivih obratovanja naprave na okolje, ki je skladno z
zakonom del vloge za dovoljenje, izdelati pravna ali fizična
oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na okolje.”.
14. člen
V 30. členu se za besedilom “snovi v zrak in” doda
besedilo “ emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov ter” .
15. člen
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti
naslednje priloge:
– projekt izvedenih del, na podlagi katerega je izdano
uporabno dovoljenje, če gre za nepremično sežigalnico ali
napravo za sosežig, ali
– projekt o obratovanju, na podlagi katerega je bilo
izdano dovoljenje za uporabo premične naprave za varstvo
okolja, če gre za premično sežigalnico ali napravo za sosežig,
– program obratovalnega monitoringa emisije snovi v
zrak in emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za
čiščenje odpadnih plinov, in
– načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano dovoljenje za sežiganje.
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16. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
Upravljalec mora zagotavljati na način, določen z zakonom o varstvu okolja, javnost podatkov o lastnem obremenjevanju okolja, ki jih mora skladno s predpisi za vsako
preteklo koledarsko leto posredovati ministrstvu.”.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-33/01
Ljubljana, dne 15. junija 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2870.

Poročilo o izidu naknadnega zakonodajnega
referenduma o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

POROČILO
o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma
o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve
z biomedicinsko pomočjo, ki je bil
17. junija 2001
I
Republiška volilna komisija je na 3. seji dne 21. junija
2001 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri
ugotavljanju izida glasovanja na naknadnem zakonodajnem
referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki je bil 17. junija 2001, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 17. junija 2001 je imelo pravico glasovati skupaj 1,592.650 volivcev.
Glasovalo je skupaj 567.878 volivcev (35,66%), od
tega je s potrdilom glasovalo 53 volivcev.
Oddanih je bilo 567.784 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 7.129 (1,26%) glasovnic
neveljavnih.
Veljavnih je bilo 560.655 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (EPA 1318-II), sprejet v Državnem zboru dne 19. 4.
2001?“
je z besedo “ZA“ odgovorilo 149.799 (26,38%) volivcev
oziroma
z besedo “PROTI“ 410.856 (72,36%) volivcev.
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II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee
39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US,
38/96, 43/96 – odl. US, 57/96 in 82/98 – odl. US),
skladno z določbami 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so glasovali, proti uveljavitvi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju
neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (EPA 1318-II), kot je bil sprejet v Državnem zboru dne
19. 4. 2001.
Št. 10-6/00-7/01
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Člani
Jure Toplak l. r.
Marko Štrovs l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.
dr. Franci Grad l. r.
Mirko Bandelj l. r.

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2871.

Sklep o razpisu prostega mesta namestnika
predstojnika Sodnika za prekrške Slovenj
Gradec

Na podlagi tretjega odstavka 258. in 258.č člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi s četrtim odstavkom 62.
člena in tretjim odstavkom 61. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Svet
sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 60. seji dne
12. 6. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije razpisuje prosto mesto:
namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Slovenj Gradcu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z opisom svoje
strokovne dejavnosti in organizacijske izkušnje po izvolitvi v
sodniško funkcijo, pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Irena Nemeš l. r.
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OBČINE

CELJE
2872.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Dolgo polje – lahka
industrija

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, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in
117/00) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Dolgo polje – lahka industrija
1. člen
Izhodišča in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine
Celje je območje, ki je omejeno na severu s severnim robom Dečkove ceste, na vzhodu z zahodnim robom Kersnikove ulice, na jugu s severnim robom magistrale zahod, na
zahodu pa z vzhodnim robom Ipavčeve ulice, namenjeno
gospodarskim in obrtnim dejavnostim.
V letu 1964 je bil izdelan zazidalni načrt Dolgo polje –
lahka industrija v Celju, ki je bil sprejet z odlokom o »Gospodarski coni v Celju«, objavljenim v Uradnem listu SRS, št.
22/77.
Zazidalni načrt je posamezna območja namenjal za
tedaj znane uporabnike: stadion Kladivar, Aero, Metka, TP
Elektro Celje, Izletnik, Pohištvo, Zlatarno in bencinski servis
in ni imel določenih toleranc, ki bi dopuščale tudi druge
gospodarske dejavnosti razen osnovnih.
Spremenjene gospodarske razmere in stečaji podjetij
sta glavni razlog za pobudo k spremembam in dopolnitvam
dela območja zazidalnega načrta. Po stečaju nekaterih podjetij so namreč objekti in zemljišča postala last novih podjetnikov, katerih proizvodni in poslovni programi so drugačni od osnovnih, ki so predpisani v zazidalnem načrtu. Poleg
tega je prišlo do sprememb v funkcionalnih zemljiščih, dovoznih in parkirnih površinah ter priključkih na komunalno in
energetsko infrastrukturo.
Ta problematika se je odrazila v delu ureditvenega območja zazidalnega načrta med Stritarjevo in Ipavčevo ulico,
magistralo zahod ter kompleksom Zlatarne in Izletnika.
2. člen
Predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve
Predhodno pripravljene programske zasnove in veljavna občinska planska dokumentacija, ki morajo biti upoštevane pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Celje,
– programske zasnove iz tekstualnega dela »Družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990« (Uradni list SRS, št. 40/86),
– usmeritve iz Prometne študije mesta Celja.

3. člen
Območje urejanja oziroma obseg sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema območje med Stritarjevo in Ipavčevo
ulico, magistralo zahod ter kompleksom Zlatarne in Izletnika
v Celju.
4. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot izvleček sestavin iz 28.,
29., 31. in 32. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, navodil o posebnih strokovnih podlagah
in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93).
Osnutek:
a) Tekstualni del
– obrazložitev nameravanih odločitev v navezavi s planskimi odločitvami,
– opis območja in obodne meje,
– seznam parcel in lastnikov,
– opis prostorskih odločitev,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in
napravami,
– rešitve v zvezi z določitvijo funkcionalnih zemljišč,
– rešitve v zvezi z urejanjem zelenih površin,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja,
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) Grafični del:
– prikaz iz občinskih planskih aktov,
– prikaz iz veljavnega zazidalnega načrta,
– geodetski načrt z mejo ureditvenega načrta,
– ureditvena situacija,
– po potrebi situacija s prikazi rušitev,
– po potrebi situacija s prikazi zelenih površin,
– rešitve prometnih, komunalnih in energetskih ureditev,
– po potrebi situacija s prikazom gabaritov objektov,
– karakteristični prečni in vzdolžni profili.
Predlog:
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov se v skladu s temi izdela usklajeni predlog, ki mora vsebovati še vsa
predpisana soglasja ter pogoje za določitev funkcionalnih
zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se uskladita še grafični del in odlok.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k predlogu zazidalnega načrta:
– Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje (Trg Celjskih knezov 8, Celje),
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
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– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje
(Škvarčeva 4, Celje),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje
(Glavni trg 1, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih
knezov 9, Celje),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Celje (Lava 42, Celje).
6. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja zazidalnega
načrta
Osnutek zazidalnega načrta je v fazi izdelave.
Javna razgrnitev bo predvidoma v juniju in juliju 2001.
Stališča do pripomb – v začetku septembra.
Obravnava stališč na Mestnem svetu mestne občine
Celje: glede na termin seje v septembru ali oktobru.
Predlog zazidalnega načrta: 30 dni po sprejetju stališč
do pripomb.
Obravnava predloga zazidalnega načrta – do konca
leta 2001.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Opomba:
Terminski plan je v večji meri tudi pogojen s sodelovanjem investitorjev zazidalnega načrta.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Političnim strankam, ki so predlagale kandidate za člane Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Hrpelje-Kozina.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri tem se izhaja iz dejstva, da višina sredstev dodeljena posamezni politični stranki, ne sme presegati 30 SIT za
vsak dobljeni glas na lokalnih volitvah leta 1994 in ne 0,2%
sredstev, opredeljenih po predpisih, ki urejajo financiranje
lokalnih skupnosti in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
3. člen
Sredstva se strankam dodeljujejo dvakrat letno na njihov žiro račun.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, št. 66/97-OS z
dne 16. 5. 1997.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0622-33/01-16
Hrpelje-Kozina, dne 24. maja 2001.

7. člen
Naročnik in investitorji zazidalnega načrta so posamezni lastniki objektov in zemljišč v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Koordinator pri postopkih sprejemanja zazidalnega načrta je Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje kot pristojna služba za urejanje prostora.
8. člen
Program priprave začne veljati z dnem podpisa župana
Mestne občine Celje.
Št. 35005-2/2001-8
Celje, dne 19. junija 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

KOBILJE
2874.

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
Občine Kobilje

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 20. člena statuta
Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) izdajam

PRAVILNIK
o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine
Kobilje

HRPELJE-KOZINA
2873.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Hrpelje-Kozina

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina, na
21. redni seji dne 24. 5. 2001 sprejel

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek oddaje javnih naročil male
vrednosti, in sicer, kadar gre za nabavo blaga, naročanje
storitev ali oddajo gradbenih del. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od
vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Hrpelje-Kozina

2. člen
Naročnik, ki je dolžan oddajati javna naročila malih
vrednosti po tem pravilniku, je Občina Kobilje.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik
ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom, tako da pri
nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti
doseže nižjo ceno.
Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev
ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika,
pri čemer je potrebno ravnati kot dober gospodar v skladu z
načelom gospodarnosti ali učinkovitosti porabe javnih sredstev.
4. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih načelih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,
kar se ne sporoči tudi drugim,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran vsak trenutek možnost preveriti fazo
oddaje in pravilnost izvajanja postopka,
– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno.
5. člen
Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del se uporabljajo naročilnice in pogodbe.
II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL
6. člen
Do vrednosti 500.000 SIT
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga,
storitev in gradbenih del do vrednosti 500.000 SIT.
Naročilnica vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum naročnika,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga,
– količino blaga,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika in
– podpis prevzemnika.
Naročilnice je možno uporabljati predvsem za naslednje vrste blaga: darila za poslovne namene, knjige, strokovno literaturo, časopise in revije, drugo blago, ki ga ni možno
planirati oziroma je enkratnega značaja.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasne storitve vzdrževanja in popravil, gostinske storitve, izobraževalne storitve, oglaševalske storitve, občasne storitve
čiščenja, svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno
vnaprej predvideti oziroma so enkratnega značaja.
Z naročilnicami se naročajo tudi manjša gradbena dela, kot so izvedbe in vzdrževanja.
7. člen
Vrednosti nad 500.000 do zneska, določenega v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Blago, storitve in gradbena dela se naročajo na podlagi
naslednjih dokumentov:
– zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti
oziroma sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila,
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– razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji
ponudbe,
– ponudbe,
– predračuna,
– izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena zakona o
javnih naročilih,
– poročila o izvedbi naročila male vrednosti in
– pogodbe.
Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila
mora obvezno vsebovati tudi imenovanje strokovne komisije
za oceno ponudb.
Razpisna dokumentacija ni potreben dokument pri naročanju blaga in storitev ter gradenj, kjer zaradi narave naročila ni utemeljen z načeli gospodarnosti, racionalnosti in
hitrosti. V tem primeru se pridobi ponudbe na podlagi povabila ponudnikom za predložitev ponudbe, pri gradbenih delih pa se predloži tudi popis del, ki mora vsebovati tehnične
specifikacije in zahtevane standarde na način, da je možna
primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika.
8. člen
Predstojnik naročnika uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila
male vrednosti, v katerem se določi tudi vodja postopka
oddaje javnega naročila.
Za pripravo dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete predstojnik naročnika v skladu s prvim
odstavkom 21. člena zakona o javnih naročilih sprejme sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila in v njem
imenuje strokovno komisijo za ocenitev ponudb.
Strokovna komisija izvede celoten postopek oddaje
javnega naročila do odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. člen
Naročnik pošlje dokumentacijo ponudnikom, za katere
meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo. Dokumentacijo je treba poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora
dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi, tako da dobi vsaj dve pravilni
ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo
s ponudnikom, ki je predložil ponudbo, ali pa izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.
10. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o
javnih naročilih. Vrstni red pomembnosti se določi v razpisni
dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.
Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.
III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO
STORITEV
11. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki
je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede
naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo
blaga v skladu s tem pravilnikom. Za sklenitev pogodbe za
nabavo blaga izvede naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po 9. členu tega pravilnika.
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Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, vendar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se
uporabljajo pravila iz 9. člena tega pravilnika. Postopek za
naročanje storitev se praviloma izvede v skladu z 9. členom
tega pravilnika, razen v primeru, kadar gre za storitve, pri
katerih naročnik ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi
ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.
Zlasti se pogajanje izvede, kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve,
ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini,
obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve.
O pogajanjih naročnik opravi zapisnik, v katerega se
vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o
javnih naročilih.
IV. DOKUMENTIRANJE PONUDB IN HRAMBA
DOKUMENTACIJE
12. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti v originalu
vloženi v spis o javnem naročilu, o telefonskih preverjanjih in
ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek,
elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki.
Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, dokler
trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti, dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.
13. člen
Evidenca javnih naročil obsega:
– številko in datum javnega naročila,
– predmet javnega naročila,
– naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež,
– vrednost javnega naročila,
– proračunsko postavko.
V. SKUPNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV.
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 467
Kobilje, dne 29. maja 2001.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

PODLEHNIK
2875.

Odlok o osnovah in merilih za določitev
najemnine za zemljišča in poslovne prostore

Na podlagi 15. člena statuta Občine Podlhenik (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na
14. redni seji dne 8. 3. 2001 na predlog župana sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o osnovah in merilih za določitev najemnine
za zemljišča in poslovne prostore
1. člen
S tem pravilnikom so določena merila za izračun najemnin za zemljišča in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Podlehnik. Najemnine se določijo po metodologiji, predpisani s pravilnikom o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja
(Uradni list SRS, št. 25/81).
2. člen
Najemnine se izračunavajo po naslednjem obrazcu:
Nl = T * P * C
pri čemer je:
Nm – letna najemnina
T – skupno število točk po točkovniku iz tabel 1 in 2
C – vrednost točke
Letna najemnina za zemljišča in poslovne prostore v
najem se izračuna tako, da se pomnoži: število točk po
točkovniku * površina * vrednost točke. Vrednost točke, ki je
osnova za ugotovitev uporabne vrednosti zemljišč se določi
s sklepom Občinskega sveta občine Podlehnik in se usklajuje vsako leto z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
po podatkih Zavoda za statistiko RS.
3. člen
Točkovnik za izračun najemnine je sestavljen iz:
Tabele 1; ki predstavlja opremljenost zemljišča
Opis opremljenosti

a) ceste (v makadamski izvedbi)
b) ceste (v asfaltni izvedbi)
c) vodovod
d) električno omrežje
e) telefon
f) javna razsvetljava
g) javna kanalizacija

Število točk

5
10
10
10
10
10
10

Tabele 2; ki predstavlja dejavnost zemljišču ali poslovnem prostoru
Opis dejavnosti

a) kmetijstvo, lov, gozdarstvo
b) ribištvo
c) predelovalne dejavnosti
d) gradbeništvo
e) trgovina
f) gostinstvo
g) promet, špedicija, skladiščenje in zveze
h) finančno posredništvo
i) poslovanje z nepremičninami najem in
poslovne storitve
j) izobraževanje
k) zdravstvo in socialno varstvo
l) druge javne, skupne in osebne storitvene
dejavnosti
m) zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
n) proizvodnja in distribucija elektrike
o) poštne in komunikacijske storitve
p) upravne dejavnosti

Število točk

50
50
50
50
100
370
300
250
250
50
50
50
100
300
320
270

4. člen
Vrednost točke za izračun najemnine za zemljišča in
poslovne prostore v Občini Podlehnik na dan uveljavitve
odloka znaša 30 SIT.
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Št.

5. člen
Najemnine za zemljišča se plačujejo po določilih tega
pravilnika, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Župan
Občine Podlenik
Vekoslav Fric l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
2876.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Juričevega Drejčka

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) 11. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 28/96), uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95,
33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) ter 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 19. seji dne
22. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva s
prilagojenim programom Javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: zavod).
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5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je zapisano: Republika Slovenija
javni vzgojno-izobraževalni zavod, Osnovna šola Juričevega
Drejčka Ravne na Koroškem.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat prvega odstavka
tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.
Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
10. člen
V osnovno šolo Juričevega Drejčka se vpisujejo učenci
iz Občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na
Koroškem in Dravograd.
II. DEJAVNOST ZAVODA

I. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Juričevega
Drejčka Ravne na Koroškem.
Sedež zavoda: Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda: Osnovna šola Juričevega Drejčka.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Juričevega
Drejčka Ravne na Koroškem vpisanega v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku 1/1500 z dne 12. 11. 1992 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

11. člen
Dejavnost zavoda je:
M/80.103 – Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v razvoju
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.
O/92.511 – Dejavnost knjižnic
I/60.230 – Drug kopenski potniški promet
K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem
DD/20.510 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520 – Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja
DE/21.250 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona
DB/17.400 – Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil
DJ/28.750 – Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.
G/52.620 – Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
12. člen
Zavod ne sme opravljati nove dejavnosti ali spremeniti
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da
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soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo, način volitev in imenovanja določajo pravila.

Uradni list Republike Slovenije
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravljajo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predsednika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po
postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,

17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak
delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko
kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če
je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno
izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis
volitev.
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b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
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– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
23. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi z zakonom.
3. Drugi organi
24. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.
IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določene
za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija.

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditelji sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
26. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejema svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
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29. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega osnovna šola
Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem št. 108-00/995-2
z dne 20. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 71/96).
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

Uradni list Republike Slovenije
– LC 372241 in LC 372242 se določi za prednostno
cesto, LC 372222 pa je stranska cesta;
– LC 372241 se določi za prednostno cesto, LC
372210 pa je stranska cesta;
– LC 372080 se določi za prednostno cesto, JP
872131 pa je stranska cesta;
– LC 372051 se določi za prednostno cesto, JP
872371 in JP 872375 pa sta stranski cesti.
2. člen
Stranske ceste se označi s predpisano prometno signalizacijo.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300-0031/00
Sevnica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

31. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
32. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-04-5/98-11
Ravne na Koroškem, dne 11. maja 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

SEVNICA
2877.

Odredba o določitvi prednostnih in stranskih
cest v Občini Sevnica

Na podlagi 5. člena odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99) ter 16. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 24. redni seji
dne 30. 5. 2001 sprejel

ODREDBO
o določitvi prednostnih in stranskih cest
v Občini Sevnica
1. člen
Ta odredba določa naslednje prednostne in stranske
ceste v Občini Sevnica:
– LC 372102 in LC 372103 se določi za prednostno
cesto, LC 372130 pa je stranska cesta;
– LC 372130 se določi za prednostno cesto, JP
872513 pa je stranska cesta;
– LC 372101 in LC 372102 se določi za prednostno
cesto, LC 372150 pa je stranska cesta;

2878.

Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega
dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 24. redni seji dne 30. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 1631/2 – pot, v izmeri 86 m2, ki je vpisana v ZKV:
seznam VIII., k.o. Žigrski Vrh, in za parcelo s št. 1622/2 –
pot, v izmeri 86 m2, ter za parcelo s št. 1622/3 – pot, v
izmeri 38 m2, obe vpisani v ZKV: seznam VIII, k.o. Žigrski
Vrh.
Nepremičnine se odpišejo od ZKV: seznam VIII, k.o.
Žigrski Vrh, vpišejo v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem
ZKV vknjižijo lastninsko pravico na ime Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica.
2. člen
Na parceli št. 926/2, v izmeri 159 m2, pripisana pri
vložku št. 40, k.o. Žigrski Vrh, se vzpostavi status javnega
dobra.
Parcela št. 926/2 se odpiše od vložka 40, k.o. Žigrski
Vrh, in pripiše v nov vložek iste k.o. kot javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0043/00
Sevnica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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TREBNJE
2879.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi
Občine Trebnje 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, 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl.
US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00
– odl. US), na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98)
je Občinski svet občine Trebnje na 20. redni seji dne 6. 6.
2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje,
vključno s krajevnimi skupnostmi Občine
Trebnje za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje
za leto 2000, ki obsega

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun finančnih
terjatev in naložb

1.697,386.455,25
1.531,516.887,92

3,250.000

165,869.567,33

3,250.000

Račun financiranja

Skupaj

1,223.363,24
1,223.363,24

1.700,636.455,25
1,532,740.251,16
1,223.363,24
169,119.567,33

2. člen
Presežek
prihodkov
nad
odhodki
znaša
167,896.204,09 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine
Trebnje in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2001.
3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti
Občine Trebnje za leto 2000, ki obsegajo:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun finančnih
terjatev in naložb

Račun
financiranja

Sredstva
na računu

Skupaj

311,305.897
311,018.008

3,500.000

21,872.949

336,678.846
311,018.008

287.889

3,500.000

21,872.949

25,660.838

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2000
znaša 25,660.838 SIT in se prenese v splošni sklad posamezne krajevne skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje
odhodkov v letu 2001.
4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto
2000, ki obsega:
Prihodke
Odhodke
Presežek

9,468.784,80
1,044.889,57
8,423.895,23

Presežek prihodkov rezervnega sklada, v znesku
8,423.895,23 SIT se prenaša v leto 2001 in se uporabi za
pokrivanje odhodkov rezervnega sklada v letu 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/2001
Trebnje, dne 7. junija 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
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2880.

Odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu za območje T 6-2 – “Obrtna cona
Trebnje“

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98)) je Občinski svet
občine Trebnje na 20. seji dne 6. 6. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu
za območje T 6-2 – “Obrtna cona Trebnje“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe odloka o
zazidalnem načrtu za območje T 6-2 – Obrtna cona Trebnje
(Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89).
Spremembe zazidalnega načrta (2. in 3. faza) je izdelal
Savaprojekt Krško, pod št. projekta ZN 6/01 v februarju
2001 in so sestavni del tega odloka.
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
1.a člen
Sprememba zazidalnega načrta za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza) /v nadaljevanju: sprememba
ZN/ vsebuje tekstualni del, soglasja pristojnih organov in
organizacij ter grafične priloge:
Tekstualni del:
– odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu
območje T6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza),
– uvod,
– veljavna urbanistična dokumentacija,
– parcelne številke in lastništvo,
– analiza obstoječega stanja,
– predviden poseg v prostor,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varstvo okolja in zaščito,
– soglasja.
Grafični del:
– U1; Kopija katastrskega načrta
M 1:2000/1000
– U2; Geodetska podloga
M 1:1000
– U3; Pregledna situacija
M 1:1000
– U4; Ureditvena situacija
M 1:1000
– U5; Načrt gradbenih parcel
M 1:1000
– U6; Situacija komunalno –
energetske infrastrukture
M 1:1000
– U7; Prerezi
M 1:500
– U8; Izsek iz osnovnega ZN
M 1:1000
– U9; Izsek iz planskega akta
Občine Trebnje
M 1:5000.
II. OBMOČJE SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
Za 2. členom odloka se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
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2.a člen
Sprememba ZN obravnava izključno območje 2. in 3.
faze zazidalnega načrta za območje T 6-2 Obrtna cona
Trebnje (RC Celje, TOZD Planiranje, št. proj. 147/87, april
1988).
Obravnavano območje se nahaja v nadaljevanju 1. faze
proti severovzhodu, ob regionalni cesti R1-215 Trebnje –
Mirna. Na severu meji območje na obstoječe gozdne površine, na vzhodu na regionalno cesto Trebnje–Mirna, na jugu
na obstoječo pozidavo 1. faze Obrtne cone in na zahodu na
1. območje kmetijskih zemljišč. Območje spremembe ZN
obsega površino 10.96 ha.
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Obodna meja zazidalnega načrta se ne spreminja. Znotraj meje spremembe ZN iz 2.a člena tega odloka so sledeča zemljišča:
k.o. Trebnje: parc. št.: 542/1, 542/5;
k.o. Medvedje selo: parc. št.: 613/3, 613/6, 613/7,
613/8, 613/9, 587, 588, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4,
593/1, 593/2, 593/3, 598, 599/1, 599/2, 600, 602,
603/1, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8,
603/9, 603/10, 603/11, 609/1, 610/2, 610/3,
613/1(del), 1136.
Vse površine navedenih zemljišč so namenjene ureditvi
stavbnih zemljišč izključno za poslovno dejavnost.
V okviru sanacije stanja v obravnavanem območju je
predvidena rušitev lesenega provizorija na parc. št. 603/8
k.o. Medvedje selo ter legalizacija izvedenih posegov v okviru kompleksa “Avto-Slak“ na parc. št. 613/3, 613/8 in
613/9 k.o. Medvedje selo.
Gradnja stanovanj in stanovanjskih objektov v območju
obravnavane spremembe ZN ni predvidena oziroma ni dovoljena.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE
POSEGOV
4. člen
Za 4. členom odloka se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
4.a člen
A) Koncept ureditve
Na območje spremembe ZN vodi dovozna cesta iz
smeri regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna proti zahodu, katera obravnavano območje razdeli na južni in severni
kare.
V južnem kareju je predvidenih 16 gradbenih parcel ter
parcela z obstoječim stanovanjskim objektom. V severnem
kareju pa je predvidenih 13 gradbenih parcel. Gradbene
parcele se lahko na mestih, kjer teren to dopušča tudi
razmejujejo ali združujejo.
V severnem kareju je predvideno znižanje terena ter ob
zahodni in vzhodni meji ureditev platojev. Znižanje terena je
predvideno tudi v severnem delu južnega kareja ter ureditev
platojev z opornimi zidovi. Na severnem delu kareja se teren
ohrani v prvotni obliki, kateri se prilagajajo tudi dejavnosti.
Znotraj območja spremembe ZN so predvidene naslednje dejavnosti:
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– gostinstvo.
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B) Ureditvena situacija
V območju spremembe ZN (2. in 3. faza) je dovoljen
razvoj predvidenih dejavnosti, navedenih v poglavju “A“ 4.a
člena, pod naslednjimi pogoji:
– posegi na obstoječih objektih v okviru območja so
dopustni v smislu dozidav, nadzidav, preureditev podstrešij,
spremembe namembnosti v celoti ali dela objekta ter vzdrževalna dela;
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;
– celotna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče z
dopustno 40% pozidavo.
(1) gabariti
– horizontalni gabariti predvidenih objektov praviloma
ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 1.a členu tega odloka. Spremeniti
jih je možno pod pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom ter
višino strešne konstrukcije. Izjemi sta objekt št. 19 in 20,
katerih vertikalni gabarit obsega pritličje ter izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom v višini 1,40 m.
(2) strehe
– strehe objektov so predvidene kot simetrične dvokapnice, skrite v fasadnem vencu, z maksimalnim naklonom
strešin do 15°. Za kritino je dovoljena uporaba materialov
temnejšem barvnem tonu. Na objektih št. 19 in 20 je dopustna simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°.
– natančna izhodiščna kota pritličnih etaž objektov se
določi v postopku priprave strokovnih podlag za posamezni
objekt na podlagi izvedbenih projektov cestnega omrežja.
(3) fasade
– vhodne fasade in obcestne fasade objektov ob regionalni cesti je potrebno dodatno oblikovati. Fasade objektov
so svetlejših tonov, dovoljene pa so barvne kombinacije za
popestritev barvne raznovrstnosti območja z uporabo sodobnih materialov.
(4) zunanja ureditev
– obstoječo konfiguracijo terena na obravnavanem območju je potrebno zaradi prevelikih naklonov urediti v platoje, kateri se med sabo ločujejo z opornim zidom ali brežino.
Oporni zidovi so predvideni kot armirano betonski, polni in
reliefno obdelani;
– površine dovoznih priključkov, parkirišča in odprte
deponije bodo asfaltirane ali tlakovane. Vse ostale površine bodo urejene kot zelenice z ustrezno hortikulturno ureditvijo;
– pri vseh objektih je predvidena postavitev ograj. Ograja naj bo enotna za posamezne nize objektov in sicer iz
montažnih betonskih elementov ali kot žična ograja višine do
2 m.
– ob regionalni cesti Trebnje–Mirna, se ob robu tangiranih parcel predvidi zazelenitev z nizkim grmičevjem kot
zeleni pas oziroma hortikulturno oblikovan zaključek.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
5. člen
V 5. členu se črtajo prve tri alinee.
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a in 5.b člen, ki se
glasita:
5.a člen
Infrastrukturne ureditve v območju spremembe ZN se
morajo izvajati po določilih grafičnega lista “U6 – Situacija
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komunalno energetske infrastrukture“. Vodi do objektov se
polagajo podzemno. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na infrastrukturne vode 1. faze ZN Obrtna cona.
A) Promet
– dostop na območje spremembe ZN se uredi iz regionalne ceste R1-215 (Trebnje–Mirna) preko glavne zbirne
ceste s potekom po trasi obstoječe poti v smeri proti Dolenjemu Medvedjemu selu;
– po območju potekata južna in severna interna cesta,
ki se priključujeta na glavno zbirno cesto. Širina vseh treh
cest na obravnavanem območju je ca. 5,5 m. Južna interna
cesta, ki je zasnovana kot “slepa“ ulica, se v svojem vzhodnem delu izvede delno v vkopu in zaključi s krožnim obračališčem (rondojem). Severna, krožna, interna cesta na vzhodu skoraj v celoti poteka po terenu, kateri se izravna za
ureditev platojev na parcelah ob njej;
– dostop do predvidenih posameznih gradbenih parcel
je možen le iz cest območja cone. Ob dostopih se formirajo
tudi parkirne površine. Iz regionalne ceste R1-215 Trebnje–
Mirna dostopi do posameznih parcel niso možni. Priključek
na regionalno cesto in njena neposredna okolica ob cesti
morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. Cestni priključek na
R1-215 je potrebno opremiti z vso potrebno vertikalno in
horizontalno prometno signalizacijo;
– vzdolž obeh internih cest ter glavne zbirne ceste je
predviden enostranski pločnik širine 1,60 m, tako da je do
posameznih parcel možen tudi peš dostop;
– za parkiranje osebnih vozil zaposlenih ter ostalih obiskovalcev območja bodo urejena parkirišča na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta. Pri pripravi strokovnih
podlag iz 8. člena tega odloka je potrebno ustrezno dimenzionirati število parkirnih mest, glede na predvideno dejavnost;
– v severnem delu območja je na parceli št. 5 rezerviran koridor za 2. varianto trase rekonstrukcije regionalne
ceste R1-215 (Trebnje–Mirna).
B) Komunalno energetska ureditev območja
Na območju spremembe ZN se za potrebe vodenja
predvidenih tras vzdolž cest znotraj območja ohranja koridor
komunalnih oziroma energetskih napeljav. Širina koridorja
znaša 5 m od roba vozišča.
(1) vodovod
– za potrebe oskrbe obravnavanega območja s pitno,
tehnološko in požarno vodo je predvidena izgradnja sekundarnega hidrantnega in vodovodnega omrežja ter postavitev
nadzemnih hidrantov;
– ob severni meji območja spremembe ZN je predviden potek trase vodovoda Trebnje–Primštal–Rodine.
(2) kanalizacija
– na obravnavanem območju je predviden ločen kanalizacijski sistem. Odpadne fekalne in tehnološke vode se
odvajajo po ločenem kanalizacijskem vodu, ki se priključi na
obstoječo kanalizacijo v območju 1. faze Obrtne cone;
– meteorne vode s streh in površin ob objektih se
zbirajo in odvajajo v predvideno meteorno kanalizacijo, katere končna dispozicija je v odprtem odvodniku na parc. št.
542/1 k.o. Trebnje. Meteorne vode s parkirišč se odvajajo
preko predvidenih lovilcev olj in maščob v načrtovano meteorno kanalizacijo.
(3) telekomunikacije – informacijsko omrežje
– vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi
kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se
navežejo na obstoječe informacijsko omrežje 1. faze Obrtne
cone. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.
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(4) elektrika
– za potrebe oskrbe območja z električno energijo je
predvidena izgradnja dveh novih transformatorskih postaj
(TP2 in TP3), ki sta zazankani in povezani z obstoječo TP
Stari trg (TP1) preko visokonapetostne povezave v kabelski
izvedbi;
– obstoječi NN nadzemni električni vod, ki prečka
obravnavano območje je potrebno opustiti ali kablirati.
(5) ogrevanje
– ogrevanje predvidenih objektov je individualno z ekstra lahkim kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom
preko lastnih kotlovnic. V komunalnem koridorju se ohranja
tudi prostor za traso plinovoda v primeru bodoče plinifikacije.
(6) odpadki
– komunalni odpadki se morajo zbirati v za to namenjenem prostoru v tipske posode. Odjemno mesto za posode
za odvoz odpadkov mora biti dostopno s specialnim vozilom
za odvoz odpadkov;
– sekundarne surovine se zbirajo ločeno v kontejner in
odvažajo v predelavo.

(5) odpadki
Za komunalne odpadke se namesti tipske posode ob
objektih ali v okviru zunanjih površin in uredi odvoz na centralno deponijo komunalnih odpadkov.
Surovinske odpadke se vrača v predelavo.
(6) obramba in zaščita
Objekte je potrebno graditi po pogojih predvidenih za
območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa
VII. stopnje po MCS.
(7) varstvo naravne in kulturne dediščine
Na območju spremembe ZN niso evidentirane pomembne prvine naravne in kulturne dediščine. Ker gre za
načrtovanje večjega posega v prostor v bližini znanih arheoloških najdišč, je na celotnem obravnavanem območju potrebno opraviti predhoden ekstenziven arheološki terenski
pregled ter kasneje opravljati občasne arheološke nadzore v
fazi gradnje.

5.b člen

7. člen
7. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Etapnost izvedbe bo potekala glede na dinamiko pobud posameznih investitorjev. Vsaka od predvidenih etap
oziroma faz je pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno,
izvedbo infrastrukturne opreme območja ter določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva kot funkcionalna celota.
Fazna izgradnja prometnic je dopustna samo po dolžini, profil pa mora biti izgrajen v celoti.

V. DRUGI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
(1) varstvo pred prekomernim hrupom
V območju spremembe ZN, skladno z uredbo o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95,
66/96), velja IV. stopnja varstva pred hrupom kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 70 db (A) podnevi in ponoči
oziroma III. stopnja za neposredno okolico obstoječega stanovanjskega objekta, kjer je dopustna mejna raven hrupa
60 db (A) podnevi in 50 db (A) ponoči.
(2) varstvo voda
Pri odvajanju odpadnih voda iz posameznega vira onesnaževanja je upoštevati uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96) ter določbe ostalih uredb, ki se nanašajo na
posamezno dejavnost (proizvodnja kovinskih izdelkov ipd.).
Za vse tehnološke postopke katerih tehnološke odpadne
vode vsebujejo prekomerne emisije je pred izpustom v javni
kanalizacijski sistem potrebno zagotoviti interno predčiščenje. V okviru varovanja voda je potrebno upoštevati:
– odpadne fekalne tehnološke vode je potrebno odvajati po predvidenem fekalnem kanalu v obstoječi kanalizacijski sistem, katerega končna dispozicija je na CČN Trebnje,
– fekalna kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno,
– meteorne vode s streh, cest ter utrjenih zunanjih
površin objektov je speljati v predvideni sistem meteorne
kanalizacije. Meteorne vode s parkirišč, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora odvajati v
meteorno kanalizacijo preko lovilca olj.
(3) varstvo zraka
Viri onesnaževanja (tehnološki postopki, kurilne naprave) ne smejo v zrak spuščati snovi, katerih koncentracije bi
presegale mejne predpisane koncentracije določene z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 73/94, 51/98).
(4) varstvo pred požarom
Na območju spremembe ZN bo zgrajeno hidrantno
omrežje z nadzemnimi hidranti. Objekti morajo biti locirani z
ustreznimi medsebojnimi požarnimi odmiki ter glede na tehnološke postopke imeti nameščene gasilne aparate za gašenje eventualnih začetnih požarov. Intervencijski dovoz bo
omogočen iz regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna ter
preko notranjega cestnega omrežja območja.

6. člen
6. člen ostane nespremenjen.

8. člen
8. člen se spremeni, tako, da glasi:
Na celotnem območju urejanja je funkcija dejavnosti
opredeljena okvirno, zato je potrebno, pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za vsako lokacijo v sklopu izrisa iz
grafičnega dela, izdelati strokovne podlage v katerih se
definira točno namembnost objekta ter vpliv dejavnosti na
okolje.
V okviru priprave strokovnih podlag je potrebna preveritev vrsto posega v okolje, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje; Uradni list RS, št.
66/96 in 12/00).
9. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Vzdolž vseh cest znotraj območja ureditve se vzpostavi
gradbena linija. Od roba cestišča oziroma roba pločnika je
oddaljena 5 m in vanjo ni dovoljeno posegati z gradnjo
objektov, razen zunanjih ureditev. Kolikor bo v fazi realizacije spremembe ZN izkazana potreba po večjih parcelah za
obrtno dejavnost, je mogoče posamezne parcele združevati
ali pa jih v nasprotnem primeru tudi razmejiti.
Dopustna odstopanja od predvidenih horizontalnih gabaritov znašajo ± 15% v smeri, ki ni omejena z gradbeno
linijo. Vsi objekti v enem nizu morajo biti vsaj približno enakih
širin.
Ker vsebina posameznih predvidenih objektov ni natančno določena, so možna tudi večja odstopanja od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka
varnost objektov in ljudi ter razmerje med pozidanimi in
prostimi površinami. Kolikor terenske razmere in priključki
na komunalno infrastrukturo to dopuščajo je objekte možno
podkletiti. Vkopati je možno tudi prostore funkcionalno ve-
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zane na objekte, ki sicer odstopajo od pozidane površine
objekta, ne smejo pa odstopati od gradbenih linij. Ti prostori
so v parterni ureditvi pohodni in so s tem del zunanje ureditve. V takšnih primerih je potrebno preveriti pogoje tega
odloka z ustreznimi strokovnimi podlagami pred izdajo lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo.
Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno spreminjati
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od
potekov predvidenih tras kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva ali ustreznejše rešitve.
Določbe tega člena se nanašajo tudi na posege, ki
niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
10. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Gradnja pomožnih objektov ni dopustna. Določbe odloka o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih
posegov v prostor v Občini Trebnje, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 80/98) veljajo le za
objekt št. 29 oziroma parc. št. 603/10 k.o. Medvedje selo.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Sprememba zazidalnega načrta za območje T-6/2 Obrtna cona Trebnje je stalno na vpogled na oddelku za okolje in
prostor Občine Trebnje.
12. člen
V 12. členu se besedilo “pristojna urbanistična inšpekcija“ nadomesti z besedilom “pristojne inšpekcijske službe“.
13. člen
13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-00-243/97-03
Trebnje, dne 6. junija 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

VELIKE LAŠČE
2881.

Odlok o razglasitvi »Tadolejnga« kozolca v Malih
Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in na predlog
Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, ter na podlagi 8.
člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99)
je Občinski svet občine Velike Lašče na 17. redni seji 30. 5.
2001 sprejel

ODLOK
o razglasitvi »Tadolejnga« kozolca v Malih
Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Št.
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1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enoto dediščine:
– Male Lašče – Tadolejn kozolec (EŠD 10120).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih,
arhitekturnih lastnosti in njihovega součinkovanja poseben
pomen za lokalno skupnost. Zato jo razglašamo za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega in
arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik:
Kozolec toplar – Tadolejn ali Perhajev kozolec – regionalno značilen lesen toplar s štirikapno streho, krito s slamnato kritino, izhaja s srede 19. stoletja. Je med redkimi
ohranjenimi regionalno značilno oblikovanimi toplarji, zato je
izjemnega pomena za lokalno skupnost.
3. člen
Meja varovanega območja za kulturni spomenik obsega parcelno št. 2951/1 k.o. Turjak in je vrisana na mapni
kopiji v merilu 1: 2880. Izvirnik katastra, ki je sestavni del
tega odloka, hranita Občina Velike Lašče in Javni zavod
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje arhitekturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved predelav pomembnejših arhitekturnih prvin
objekta, ki so vrednostne kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža spomenika in v 2. točki odloka naštetih posameznih
elementov te enote;
– znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni
zavod.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih ter zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje
in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora po treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine
vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čimbolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni režim lahko omejuje
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lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1453/01
Velike Lašče, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

2882.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Velike Lašče

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00) je Občinski svet občine
Velike Lašče na 17. redni seji dne 30. 5. 2001 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Velike Lašče
I
Strankam, katerih liste so na zadnjih lokalnih volitvah
dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Velike Lašče v višini 30 tolarjev mesečno za vsak
dobljen glas na volitvah za občinski svet.
II
Financira se stranke (10 SIT/glas) in svetniške skupine
(20 SIT/glas).

Stranka

SLS+SKD Slovenska
ljudska stranka
Socialdemokratska
stranka Slovenije
Liberalna demokracija
Slovenije
Združena lista
socialnih demokratov
Nova Slovenija
Neodvisna lista
napredka…

Št. dobljenih
glasov

Stranka
10 SIT/glas
Svetniška skupina

Skupaj
SIT/mesec

824

8240

506

10120

18.360

260

2600

260

5200

7.800

208

2080

208

4160

6.240

188

1880

188

3760

5.640

0
0

0
0

318
4540

6360
4540

6360

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 28/99).

Uradni list Republike Slovenije
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 1454
Velike Lašče, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

2883.

Sklep o ukinitvi javnega dobra in o ustanovitvi
javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) Občinski svet občine Velike Lašče je
na 16. redni seji 6. aprila 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra in o ustanovitvi
javnega dobra
I
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št.
4018/2 k.o. Turjak v skupni izmeri 142 m2.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno
dobro in postane lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.
III
S tem sklepom se istočasno tudi ustanovi javno dobro
na parceli št. 1807/3 k.o. Turjak v skupni izmeri 207 m 2,
katere lastnik je na podlagi menjalne pogodbe z dne 24. 1.
1997 postala Občina Velike Lašče.
IV
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 1359
Velike Lašče, dne 6. aprila 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

2884.

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči
družinam za novorojence z območja Občine
Velike Lašče

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 16. redni seji dne 6. 4. 2001 sprejel
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PRAVILNIK
o dodeljevanju denarne pomoči družinam za
novorojence z območja Občine Velike Lašče
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za
uveljavitev pravice.
2. člen
Višina denarne pomoči je v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 6. aprila 2001 40.000 SIT in se v obliki
enkratnega denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo.
3. člen
Upravičenec po tem odloku je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno
prebivališče v Občini Velike Lašče.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma
drugi od staršev na podlagi pisnega sporazuma.
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s
pisno vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine Velike
Lašče (v nadaljevanju: občinska uprava) najkasneje v šestih
mesecih od rojstva otroka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o rojstvu in stalnem bivališču otroka, o stalnem bivališču staršev (ali enega od njiju), morebitni pisni sporazum
(drugi odstavek 3. člena) in banka ter številka tekočega
računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže denarna
pomoč.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka.
6. člen
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi
odločbe, ki jo izda občinska uprava. Zoper odločbo je možen ugovor pri županu v osmih dneh po prejemu odločbe.
Občinska uprava nakaže denarno pomoč najkasneje v tridesetih dneh po vročitvi dokončne odločbe.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1358
Velike Lašče, dne 6. aprila 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.
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