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5435. Uredba o izvajanju sporazuma med državami
članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter o
začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola B Sporazuma med državami članicami
EFTA in Republiko Slovenijo

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma
med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo, Pro-
tokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Spora-
zuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k
Sporazumu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
19/97), uredbe o ratifikaciji sklepov št. 2 do 8 Skupnega
odbora EFTA – Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 16/99), uredbe o ratifikaciji sklepa Skupnega
odbora Slovenija – EFTA št. 1/01: sprememba Priloge II
glede rib in drugih morskih proizvodov (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 15/01) in petega odstavka
75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma med državami članicami

EFTA in Republiko Slovenijo ter o začasni
uporabi sprememb in dopolnitev Protokola B
Sporazuma med državami članicami EFTA in

Republiko Slovenijo

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

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav
članic EFTA (Švice, Lichtensteina, Norveške in Islandije).

2. člen
Za namene te uredbe izraz “uvoz“ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

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

venijo in so po poreklu iz držav članic EFTA, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Švice, ki so navede-

ni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu
v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih
stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah.

Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz držav
članic EFTA, navedene v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto“.

Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz držav
članic EFTA, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini
določeni v tej prilogi.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi prednostne
obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, ki je dolo-
čena z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carin-
skih kvot (Uradni list RS, št. 107/01).

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe, je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v državi
izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
države članice EFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
državami članicami EFTA uživa preferencialno obravnavo in,
če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o
poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

VLADA



Stran 12162 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše
naslednje štirimestne šifre:

2101 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz
Švice,

2201 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz
Norveške,

2401 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz
Islandije,

2102 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
2002 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
2003 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 334-02/2000-6
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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EFTA - PRILOGE 

EFTA - PRILOGA 1 
 

3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila 
350110 –  Kazein: 
35011010 – –  za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih vlaken 
35011050 – –  za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme 
35011090 – –  drugo 
350190 –  Drugo: 
35019090 – –  drugo 
3502 Albumini (vklju þQR� NRQFHQWUDWL� GYHK� DOL� YHþ� SURWHLQRY� L]� VLURWNH� ]� YVHEQRVWMR�

80 PDV���DOL�YHþ�SURWHLQRY� 
 L]� VLURWNH�� UDþXQDQR� QD� VXKR� VQRY��� DOEXPLQDWL� LQ� GUXJL� DOEXPLQVNL�

derivati  
 –��-DMþQL�DOEXPLQ� 
350211 – –  posušen: 
35021190 – – –  drugo 
350219 – –  drugo: 
35021990 – – –  drugo 
 –��0OHþQL�DOEXPLQ��YNOMXþQR�NRQFHQWUDWL�L]�GYHK�DOL�YHþ�POHþQLK�SURWHLQRY� 
 – –  drugo: 
35022091 – – –��SRVXãHQ��QD�SULPHU�Y�OLVWLþLK��NRVPLþLK��SUDKX� 
35022099 – – –  drugo 
 
 
 
 

EFTA - PRILOGA 2 
  Carinska 
  stopnja kvota 
2101 11 Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 

osnovi teh  
2101 12 ekstraktov, esence ali koncentratov ali na osnovi kave 5 20.000 kg 
2101 20 (NVWUDNWL�� HVHQFH� LQ� NRQFHQWUDWL� þDMD�� PDWp� þDMD� LQ�

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
koncentratov ali QD�RVQRYL�þDMD�DOL�PDWp�þDMD   5 4.000 kg 
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EFTA - PRILOGE 
 

 

EFTA - PRILOGA 3 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 
 
0208 'UXJR�PHVR� LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL� L]GHONL�� VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno 
0208 90 –  Drugo: 
0208 90 55 – –  meso tjulnjev pr 
 
0301 5LEH��åLYH 
0301 10 –  Okrasne ribe: 
0301 10 10 – –  sladkovodne ribe pr 
0301 10 90 – –  morske ribe pr 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache, Oncorhynchus chrysogaster ): 

0301 91 10 – – –  vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster pr 
0301 91 90 – – –  druge pr 
0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.) pr 
0301 93 00 – –  krap pr 
0301 99 – –  druge: 
 – – –  sladkovodne ribe: 
0301 99 11 – – – –  pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo 
salar) in donavski losos (Hucho hucho) pr 

0301 99 19 – – – –  druge pr 
0301 99 90 – – –  morske ribe pr 
 
0302 5LEH�� VYHåH�DOL�RKODMHQH�� UD]HQ� ULEMLK� ILOHWRY� LQ�GUXJHJD� ULEMHJD�PHVD� L]�

tar.št. 0304 
 –  Salmonidi, razen jeter in iker: 
0302 11 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache, Oncorhynchus chrysogaster): 

0302 11 10 – – –  vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster pr 
0302 11 90 – – –  druge pr 
0302 12 00 – –  pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski 
lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho) pr 
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0302 19 00 – –  drugi pr 
 –� � 3ORãþDWH� DOL� OLVWDVWH� ULEH� �3OHXURQHFWLGDH�� %RWKLGDH�� &\QRJORVsidae, 

Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker: 
0302 21 – –  morski list (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus hipoglossus, 

Hipoglossus stenolepis): 
0302 21 10 – – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) pr 
0302 21 30 – – –  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) pr 
0302 21 90 – – –  pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) pr 
0302 22 00 – –��QDYDGQD�SORãþD��Pleuronectes platessa) pr 
0302 23 00 – –  list (Solea spp.) pr 
0302 29 – –  druge: 
0302 29 10 – – –  morski robec (Lepidorhombus spp.) pr 
0302 29 90 – – –  druge pr 
 –  Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis), razen jeter in iker: 
0302 31 – –  tun albakor ali dolgoplavutni beli tun (Thunnus alalunga): 
0302 31 10 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvršþHQLK�Y�WDU��ãW������� pr 
0302 31 90 – – –  drugo pr 
0302 32 – –  rumenoplavutni tun (Thunnus albacares): 
0302 32 10 – – –��]D�LQGXVWULMVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������� pr 
0302 32 90 – – –  drugo pr 
0302 33 – –  progasti tun: 
0302 33 10 – – –��]D�LQGXVWULMVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������� pr 
0302 33 90 – – –  drugo pr 
0302 34 – –  velikooki tun (Thunnus obesus): 
0302 34 10  – – –��]D�LQGXVWULMVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������ pr 
0302 34 90 – – –  drugo pr 
0302 35 – –  modroplavutni tun (Thunnus thynnus): 
0302 35 10  – – –��]D�LQGXVWULMVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������ pr 
0302 35 90 – – –  drugo pr 
0302 36 – –��MXåQL�PRGURSODYXWQL�WXQ��Thunnus maccoyii): 
0302 36 10  – – –  za industrijVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������ pr 
0302 36 90 – – –  drugo pr 
0302 39 – –  drugo: 
0302 39 10 – – –��]D�LQGXVWULMVNR�SURL]YRGQMR�L]GHONRY��XYUãþHQLK�Y�WDU��ãW������ pr 
0302 39 90 – – –  drugo pr 
0302 40 00 –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker pr 
0302 50 –  Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen 

jeter in iker: 
0302 50 10 – –  vrste Gadus morhua pr 
0302 50 90 – –  druge pr 
 –  Druge ribe, razen jeter in iker: 
0302 61 – –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele 

(Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus): 
0302 61 10 – – –  vrste Sardina pilchardus pr 
0302 61 30 – – –  rodu Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) pr 
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0302 61 80 – – –  papalina ali sardelica (Sprattus sprattus) pr 
0302 62 00 – –��YDKQMD�DOL�QDYDGQL�OXSDþ��Melanogrammus aeglefinus) pr 
0302 63 00 – –  saj ali morski losos (Pollachius virens) pr 
0302 64 00 – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-

cus) pr 
0302 65 – –  morski psi: 
0302 65 20 – – –  morski pes vrste Squalus acanthias pr 
0302 65 50 – – –  morski pes vrste Scyliorhinus spp. pr 
0302 65 90 – – –  drugi pr 
0302 66 00 – –  jegulje (Anguilla spp.) pr 
0302 69 – –  druge: 
 – – –  sladkovodne ribe: 
0302 69 11 – – – –  krap pr 
0302 69 19 – – – –  druge pr 
 – – –  morske ribe: 
 – – – –  ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus 

(Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0302 33: 
0302 69 21 – – – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 pr 
0302 69 25 – – – – –  drugo pr 
 – – – –��EHUJLOW�DOL�UGHþL�RNXQ��YUVWD�ERGLNH����Sebastes spp.): 
0302 69 31 – – – – –  vrste Sebastes marinus pr 
0302 69 33 – – – – –  drug pr 
0302 69 35 – – – –  ribe vrste Boreogadus saida pr 
0302 69 41 – – – –  merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) pr 
0302 69 45 – – – –  leng (vrsta trske), (Molva spp.) pr 
0302 69 51 – – – –  trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški saj) in Pollachius 

pollachius (saj) pr 
0302 69 55 – – – –��LQþXQL��Engraulis spp.) pr 
0302 69 61 – – – –  špar ali zobatec (Dentex dentex in Pagellus spp.) pr 
 – – – –��RVOLþ��Merluccius spp., Urophycis spp.): 
 – – – – –�RVOLþ�URGX�Merluccius: 
0302 69 66 – – – – – –�MXåQRDIULãNL�RVOLþ��SOLWNRYRGQL�RVOLþ���Merluccius capensis) in 

JORERNRYRGQL� RVOLþ� �JORERNRYRGQL� MXåQRDIULãNL� RVOLþ�� �Merluccius 
paradoxus) pr 

0302 69 67 – – – – – –�MXåQL�RVOLþ��Merliccius australis) pr 
0302 69 68 – – – – – – drugi pr 
0302 69 69 – – – – –�RVOLþ�URGX�Urophycis pr 
0302 69 75 – – – –  špar (Brama spp.) pr 
0302 69 81 – – – –  grdobina, morska spaka (Lophius spp.) pr 
0302 69 85 – – – –  nebrkati mol ali sinja ugotica (Micromesistius poutassou ali 

Gadus poutassou) pr 
0302 69 86 – – – –� � QHEUNDWL� VRP� DOL� PRGUD� XJRWLFD� MXåQLK�PRULM� �Micromesistius 

australis) pr 
0302 69 87 – – – –��PHþDULFD��Xiphias gladius) pr 
0302 69 88 – – – –  ribe vrste Dissostichus spp pr 
0302 69 91 – – – –  skuša (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) pr 
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0302 69 92 – – – –��URåQDWD�MHJXOMD��Gentapterus blacodes) pr 
0302 69 94 – – – –  brancin (Dicentrarchus labrax) pr 
0302 69 95 – – – –  orada (Sparus aurata) pr 
0302 69 99 – – – –  drugo pr 
0302 70 00 –  Jetra in ikre pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 

0304 
 –  Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen jeter 
in iker: 

0303 11 00 – –  rdeþL�ORVRV��Onchorhyncus nerka) pr 
0303 19 00 – –  drugi pr 
 –  Druge salmonide, razen jeter in iker: 
0303 21 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache, Oncorhynchus chrysogaster): 

0303 21 10 – – –  vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster pr 
0303 21 90 – – –  druge pr 
0303 22 00 – –  atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho) pr 
0303 29 00 – –  druge pr 
 –� � 3ORãþDWH� DOL� OLVWDVWH� ULEH� �Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker: 
0303 31 – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 
0303 31 10 – – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) pr 
0303 31 30 – – –  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) pr 
0303 31 90 – – –  pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) pr 
0303 32 00 – –  navadna plošþD��Pleuronectes platessa) pr 
0303 33 00 – –  list (Solea spp.) pr 
0303 39 – –  druge: 
0303 39 10 – – –  iverka (Platichthys flesus) pr 
0303 39 20 – – –  morski robec (Lepidorhombus spp.) pr 
0303 39 30 – – –  ribe rodu Rhombosolea pr 
0303 39 80 – – –  druge pr 
 –  Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pela-

mis), razen jeter in iker: 
0303 41 – –  tun albakor ali dolgoplavutni tun (Thunnus alalunga): 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
0303 41 11 – – – –  cel pr 
0303 41 13 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 41 19 – – – –  drug (na primer brez glave) pr 
0303 41 90 – – –  drug pr 
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0303 42 – –  rumenoplavutni tun (Thunnus albacares): 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
 – – – –  cel: 
0303 42 12 – – – – –  nad 10 kg po kosu pr 
0303 42 18 – – – – –  drugo pr 
 – – – –  brez škrg in drobovja: 
0303 42 32 – – – – –  nad 10 kg po kosu pr 
0303 42 38 – – – – –  drugo pr 
 – – – –  drugo (na primer brez glave): 
0303 42 52 – – – – –  nad 10 kg po kosu pr 
0303 42 58 – – – – –  drugo pr 
0303 42 90 – – –  drugo pr 
0303 43 – –  progasti tun: 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
0303 43 11 – – – –  cel pr 
0303 43 13 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 43 19 – – – –  drugo (na primer brez glave) pr 
0303 43 90 – – –  drugo pr 
0303 44 – –  velikooki tun (Thunnus obesus): 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
0303 44 11 – – – –  cel pr 
0303 44 13 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 44 19 – – – –  drug (na primer brez glave) pr 
0303 44 90 – – –  drug pr 
0303 45 – –  modroplavutni tun (Thunnus thynnus): 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
0303 45 11 – – – –  cel pr 
0303 45 13 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 45 19 – – – –  drug (na primer brez glave) pr 
0303 45 90 – – –  drug pr 
0303 46 – –��MXåQL�PRGURSODYXWQL�WXQ��Thunnus maccoyii): 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
0303 46 11 – – – –  cel pr 
0303 46 13 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 46 19 – – – –  drug (na primer brez glave) pr 
0303 46 90 – – –  drug pr 
0303 49 – –  drugo: 
 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
0303 49 31 – – – –  cel pr 
0303 49 33 – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 49 39 – – – –  drug (na primer brez glave) pr 
0303 49 80 – – –  drugo pr 
0303 50 00 –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen jeter in iker pr 
0303 60 –  Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen 

jeter in iker: 
0303 60 11 – –  vrste Gadus morhua pr 
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0303 60 19 – –  vrste Gadus ogac pr 
0303 60 90 – –  vrste Gadus macrocephalus pr 
 –  Druge ribe, razen jeter in iker: 
0303 71 – –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele 

(Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus): 
0303 71 10 – – –  sardine vrste Sardina pilchardus pr 
0303 71 30 – – –  sardine rodu Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) pr 
0303 71 80 – – –  papalina ali sardelica (Sprattus sprattus) pr 
0303 72 00 – –  vahnja ali navaden lupDþ��Melanogrammus aeglefinus) pr 
0303 73 00 – –  saj ali morski losos (Polachius virens) pr 
0303 74 – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-

cus): 
0303 74 30 – – –  od vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus pr 
0303 74 90 – – –  vrste Scomber australasicus pr 
0303 75 – –  morski psi: 
0303 75 20 – – –  morski psi vrste Squalus acanthias pr 
0303 75 50 – – –  morski psi vrste Scyliorhinus spp. pr 
0303 75 90 – – –  drugi pr 
0303 76 00 – –  jegulje (Anguilla spp.) pr 
0303 77 00 – –  brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) pr 
0303 78 – –  osliþL��Merluccius spp. Urophycis spp.): 
 – – –��RVOLþL�URGX�Merluccius: 
0303 78 11 – – – –� MXåQRDIULãNL� RVOLþ� �SOLWNRYRGQL� RVOLþ�� �Merluccius capensis) in 

JORERNRYRGQL� RVOLþ� �JORERNRYRGQL� MXåQRDIULãNL� RVOLþ�� �Merluccius 
paradoxus) pr 

0303 78 12 – – – – argentLQVNL� RVOLþ� �RVOLþ� MXJR]DKRGQHJD� $WODQWLND�� �Merliccius 
hubbsi) pr 

0303 78 13 – – – –�MXåQL�RVOLþ��Merliccius australis) pr 
0303 78 19 – – – – drugi pr 
0303 78 90 – – –��RVOLþL�URGX�Urophycis pr 
0303 79 – –  druge: 
 – – –  sladkovodne: 
0303 79 11 – – – –  krap pr 
0303 79 19 – – – –  druge pr 
 – – –  morske ribe: 
 – – – –  ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0303 43: 
 – – – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604:  
0303 79 21 – – – – – –  cele pr 
0303 79 23 – – – – – –  brez škrg in drobovja pr 
0303 79 29 – – – – – –  drugo (na primer brez glave) pr 
0303 79 31 – – – – –  drugo pr 
 – – – –  bergilt ali rdeþL�RNXQ��YUVWD�ERGLNH����Sebastes spp.): 
0303 79 35 – – – – –  vrste Sebastes marinus pr 
0303 79 37 – – – – –  druge pr 
0303 79 41 – – – –  ribe vrste Boreogadus saida pr 
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0303 79 45 – – – –  merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) pr 
0303 79 51 – – – –  leng (vrsta trske) (Molva spp.) pr 
0303 79 55 – – – –  trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški saj) in Pollachius 

pollachius (saj) pr 
0303 79 58 – – – –  ribe vrste Orcynopsis unicolo pr 
0303 79 65 – – – –��LQþXQL��Engraulis spp.) pr 
0303 79 71 – – – –  špar ali pagar (Dentex dentex in Pagellus spp.) pr 
0303 79 75 – – – –  špar vrste Brama spp. pr 
0303 79 81 – – – –  grdobina (Lophius spp.) pr 
0303 79 83 – – – –  nebrkati mol ali sinja ugotica (Micromesistius poutassou ali 

Gadus poutassou) pr 
0303 79 85 – – – –  nebrkati som ali modra ugotica juåQLK� PRULM� �Micromesticus 

australis) pr 
0303 79 87 – – – –��PHþDULFD��Xiphias gladius) pr 
0303 79 88 – – – –  ribe vrste Dissostichus spp pr 
0303 79 91 – – – –  skuša vrste Caranx trachurus, Trachurus trachurus pr 
0303 79 92 – – – –  modri repak (Macruronus novazealandiae) pr 
0303 79 93 – – – –��URåQDWD�MHJXOMD��Genypterus blacodes) pr 
0303 79 94 – – – –  ribe vrst Pelotreis flavilatus in Peltorhamphus novazealandiae pr 
0303 79 98 – – – –  druge pr 
0303 80 –  Jetra in ikre: 
0303 80 10 – – trde in mehke ikre za pridobivanje dezoksiribonukleinske kisline in 

protaminskega sulfata  pr 
0303 80 90 – – drugo  pr 
 
0304 5LEML� ILOHWL� LQ� GUXJR� ULEMH�PHVR� �QHPOHWR� DOL�POHWR��� VYHåH�� RKODMHQR� DOL�

zamrznjeno 
0304 10 –��6YHåH�DOL�RKODMHQR� 
 – –  fileti: 
 – – –  sladkovodnih rib: 
0304 10 11 – – – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) pr 
0304 10 13 – – – –  pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus 
rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho 
hucho) pr 

0304 10 19 – – – –  drugih sladkovodnih rib pr 
 – – –  drugi: 
0304 10 31 – – – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib 

vrste Boreogadus saida pr 
0304 10 33 – – – –  saja ali morskega lososa (Pollachius virens) pr 
0304 10 35 – – – –��EHUJLOWD�DOL�UGHþHJD�RNXQD��YUVWD�ERGLNH����Sebastes spp.) pr 
0304 10 38 – – – –  drugi pr 
 – –  drugo ribje meso (sesekljano ali nesesekljano): 
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0304 10 91 – – –  sladkovodnih rib pr 
 – – –  drugo: 
0304 10 97 – – – –  sledi pr 
0304 10 98 – – – –  drugo pr 
0304 20 –  Zamrznjeni fileti: 
 – –  sladkovodnih rib: 
0304 20 11 – – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) pr 
0304 20 13 – – –  pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus 
rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho 
hucho) pr 

0304 20 19 – – –  drugih sladkovodnih rib pr 
 – –  trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib 

vrste Boreogadus saida: 
0304 20 21 – – –  trske vrste Gadus macrocephalus pr 
0304 20 29 – – –  drugi pr 
0304 20 31 – –  saja ali morskega lososa (Pollachius virens) pr 
0304 20 33 – –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus) pr 
 – –  bergilta ali rdeþHJD�RNXQD��YUVWD�ERGLNH����Sebastes spp.): 
0304 20 35 – – –  vrste Sebastes marinus pr 
0304 20 37 – – –  drugi pr 
0304 20 41 – –  merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) pr 
0304 20 43 – –  lenga (vrsta trske) (Molva spp.) pr 
0304 20 45 – –  tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus pr 
 – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor: 
0304 20 51 – – –  skuše vrste Scomber australasicus pr 
0304 20 53 – – –  drugi pr 
 – –��RVOLþD��Merluccius spp., Urophycis spp.): 
 – – –��RVOLþD�URGX�Merluccius: 
0304 20 55 – – – –� MXåQRDIULãNHJD� RVOLþD� �SOLWNRYRGQHJD� RVOLþD�� �Merluccius 

capensis�� LQ� JORERNRYRGQHJD� RVOLþD� �JORERNRYRGQHJD� MXåQRDIULãNHJD�
RVOLþD���Merluccius paradoxus) pr 

0304 20 56 – – – – argentinskega oslLþD� �RVOLþD� MXJR]DKRGQHJD� $WODQWLND��
(Merliccius hubbsi) pr 

0304 20 58 – – – – drugi pr 
0304 20 59 – – –��RVOLþD�URGX�Urophycis pr 
 – –  morskih psov: 
0304 20 61 – – –  morskih psov vrste Squalus acanthias in Scyliorhinus spp. pr 
0304 20 69 – – –  drugih morskih psov pr 
0304 20 71 – –��QDYDGQH�SORãþH��Pleuronectes platessa) pr 
0304 20 73 – –  iverke (Platichthys flesus) pr 
0304 20 75 – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0304 20 79 – –  morskega robca (Lepidorhombus spp.) pr 
0304 20 81 – –  špara ali pagarja (Brama spp.) pr 
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0304 20 83 – –  grdobine (Lophius spp.) pr 
0304 20 85 – –  trske vrste Theragra chalcogramma pr 
0304 20 87 – –��PHþDULFH��Xiphias gladius) pr 
0304 20 88 – –  rib vrste Dissostichus spp. pr 
0304 20 91 – –  modrega repka (Macruronus novazealandiae) pr 
0304 20 95 – –  drugi pr 
0304 90 –  Drugo: 
0304 90 05 – –  surimi pr 
 – –  drugo: 
0304 90 10 – – –  iz sladkovodnih rib pr 
 – – –  drugo: 
0304 90 22 – – – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0304 90 31 – – – –  bergilta ali rdeþHJD�RNXQD��YUVWD�ERGLNH����Sebastes spp.) pr 
 – – – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib 

vrste Boreogadus saida: 
0304 90 35 – – – – –  trske vrste Gadus macrocephalus pr 
0304 90 38 – – – – –  trske vrste Gadus morhua pr 
0304 90 39 – – – – –  drugo pr 
0304 90 41 – – – –  saja ali morskega lososa (Pollachius virens) pr 
0304 90 45 – – – –  vahnje (Melanogrammus aeglefinus) pr 
 – – – –��RVOLþD��Merluccius spp., Urophycis spp.): 
0304 90 47 – – – – –��RVOLþD�URGX�Merluccius pr 
0304 90 49 – – – – –��RVOLþD�URGX�Urophycis pr 
0304 90 51 – – – –  morskega robca (Lepidorhombus spp.) pr 
0304 90 55 – – – –  špara ali pagarja (Brama spp.) pr 
0304 90 57 – – – –  grdobine (Lophius spp.) pr 
0304 90 59 – – – –  nebrkatega mola ali sinje ugotice (Micromesistius poutassou ali 

Gadus poutassou) pr 
0304 90 61 – – – –  trske vrste Theragra chalcogramma pr 
0304 90 65 – – – –��PHþDULFH��Xiphias gladius) pr 
0304 90 97 – – – –  drugo pr 
 
0305 5LEH�� VXãHQH�� QDVROMHQH� DOL� Y� VODQLFL�� SUHNDMHQH� ULEH�� SHþHQH� SUHG�

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano 

0305 10 00 –  Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za hrano ljudi pr 
0305 20 00 –  Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici pr 
0305 30 –  Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici, toda neprekajeni: 
 – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib 

vrste Boreogadus saida: 
0305 30 11 – – –  trske vrste Gadus macrocephalus pr 
0305 30 19 – – –  drugo pr 
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0305 30 30 – –  pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa 
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici 
 pr 

0305 30 50 – –  velikega lista (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici pr 
0305 30 90 – –  drugo pr 
 –��3UHNDMHQH�ULEH��YNOMXþQR�V�ILOHWL� 
0305 41 00 – –  pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski 
lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho) pr 

0305 42 00 – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0305 49 – –  druge: 
0305 49 10 – – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) pr 
0305 49 20 – – –  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) pr 
0305 49 30 – – –  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) pr 
0305 49 45 – – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster) pr 

0305 49 50 – – –  jegulje (Anguilla spp.) pr 
0305 49 80 – – –  druge pr 
 –  Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda neprekajene: 
0305 51 – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 
0305 51 10 – – –  posušene, nesoljene pr 
0305 51 90 – – –  posušene, soljene pr 
0305 59 – –  druge: 
 – – –  ribe vrste Boreogadus saida: 
0305 59 11 – – – –  posušene, nesoljene pr 
0305 59 19 – – – –  posušene, soljene pr 
0305 59 30 – – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0305 59 50 – – –��LQþXQL-brgljuni (Engraulis spp.) pr 
0305 59 60 – – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides), in pacifiški list 

(Hippoglossus stenolepis) pr 
0305 59 70 – – –  atlantski list (Hippoglossus hipoglossus) pr 
0305 59 90 – – –  druge pr 
 –  Ribe, nasoljene, toda nesušene in neprekajene, ter ribe v slanici: 
0305 61 00 – –  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0305 62 00 – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) pr 
0305 63 00 – –  inþXQ-brgljuni (Engraulis spp.) pr 
0305 69 – –  druge: 
0305 69 10 – – –  ribe vrste Boreogadus saida pr 
0305 69 20 – – –  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) in pacifiški list 

(Hippoglossus stenolepis) pr 
0305 69 30 – – –  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) pr 
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0305 69 50 – – –  pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo 
salar) in donavski losos (Hucho hucho) pr 

0305 69 90 – – –  druge pr 
 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, åLYL�� VYHåL�� RKODMHQL�� ]DPU]QMHQL�� VXãHQL��

nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa tudi 
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR 

 –  Zamrznjeni: 
0306 11 – –  rarogi in drugi raki s skalnatega dna (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.): 
0306 11 10 – – –  repi rarogov in drugih rakov s skalnatega dna pr 
0306 11 90 – – –  drugo pr 
0306 12 – –  jastogi (Homarus spp.): 
0306 12 10 – – –  celi pr 
0306 12 90 – – –  drugo pr 
0306 13 – –  škampi in kozice: 
0306 13 10 – – –  iz druåLQH�Pandalidae pr 
0306 13 30 – – –  škampi rodu Crangon pr 
0306 13 40 – – –  globokovodni morski rakci (Parapenaeus longirostris) pr 
0306 13 50 – – –  morski rakci rodu Penacus pr 
0306 13 80 – – –  drugi pr 
0306 14 – –  rakovice: 
0306 14 10 – – –  rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in 

Callinectes sapidus pr 
0306 14 30 – – –  rakovice vrste Cancer pagurus pr 
0306 14 90 – – –  druge pr 
0306 19 – –� �GUXJL��YNOMXþQR�PRND��]GURE��SHOHWL�RG�UDNRY��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�

prehrano: 
0306 19 10 – – –  sladkovodni raki pr 
0306 19 30 – – –  norveški jastog (škamp) (Nephrops norvegicus) pr 
0306 19 90 – – –  drugi pr 
 –  Nezamrznjeni: 
0306 21 00 – –  rarogi in drugi raki s skalnatega dna (Palinurus spp.,Panulirus spp., 

Jasus spp.) pr 
0306 22 – –  jastogi (Homarus spp.): 
0306 22 10 – – –  åLYL pr 
 – – –  drugo: 
0306 22 91 – – – –  celi pr 
0306 22 99 – – – –  drugo pr 
0306 23 – –  škampi in kozice: 
0306 23 10 – – –��L]�GUXåLQH�Pandalidae pr 
 – – –  škampi rodu Crangon: 
0306 23 31 – – – –��VYHåL��RKODMHQL�DOL�NXKDQL�Y�SDUL�DOL�NURSX pr 
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0306 23 39 – – – –  drugo pr 
0306 23 90 – – –  drugi pr 
0306 24 – –  rakovice: 
0306 24 10 – – –  raki vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in 

Callinectes sapidus pr 
0306 24 30 – – –  raki vrste Cancer pagurus pr 
0306 24 90 – – –  druge pr 
0306 29 – –  drugi, vkljuþQR�PRND��]GURE��SHOHWL�RG�UDNRY��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�

prehrano: 
0306 29 10 – – –  sladkovodni raki pr 
0306 29 30 – – –  norveški jastog  (škamp) (Nephrops norvegicus) pr 
0306 29 90 – – –  drugi pr 
 
0307 0HKNXåFL� Y� RNOHSX� DOL� EUH]� RNOHSD�� åLYL�� VYHåL�� RKODjeni, zamrznjeni, 

VXãHQL�� QDVROMHQL� DOL� Y� VODQLFL�� YRGQL� QHYUHWHQþDUML�� UD]HQ� UDNRY� LQ�
PHKNXåFHY�� åLYL�� VYHåL�� RKODMHQL�� ]DPU]QMHQL�� VXãHQL�� QDVROMHQL� DOL� Y�
VODQLFL��PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR 

0307 10 –  Kamenice (ostrige): 
0307 10 10 – –��SORãþDWH�RVWULJH��L]�URGX Ostrea���åLYH��NL�WHKWDMR��YNOMXþQR�]�OXSLQR��

QDMYHþ����J�SR�NRVX pr 
0307 10 90 – –  druge pr 
 –��3RNURYDþH�URGX�Pecten, Chlamys ali Placopecten: 
0307 21 00 – –��åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 29 – –  druge: 
0307 29 10 – – –  jakobinke (Pecten maximus), zamrznjene pr 
0307 29 90 – – –  druge pr 
 –  Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.): 
0307 31 – –��åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH� 
0307 31 10 – – –  Mytilus spp. pr 
0307 31 90 – – –  Perna spp. pr 
0307 39 – –  druge: 
0307 39 10 – – –  Mytilus spp. pr 
0307 39 90 – – –  Perna spp. pr 
 –  Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
0307 41 – –��åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH� 
0307 41 10 – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) pr 
 – – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.): 
0307 41 91 – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus pr 
0307 41 99 – – – –  druge pr 
0307 49 – –  druge: 
 – – –  zamrznjene: 
 – – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.): 
 – – – – –  iz rodu Sepiola: 
0307 49 01 – – – – – –  manjvredne sipe (Sepiola rondeleti) pr 
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0307 49 11 – – – – – –  druge pr 
0307 49 18 – – – – –  druge pr 
 – – – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.): 
 – – – – –  Loligo spp.: 
0307 49 31 – – – – – –  Loligo vulgaris pr 
0307 49 33 – – – – – –  Loligo pealei pr 
0307 49 35 – – – – – –  Loligo patagonica pr 
0307 49 38 – – – – – –  druge pr 
0307 49 51 – – – – –  Ommastrephes sagittatus pr 
0307 49 59 – – – – –  druge pr 
 – – –  druge: 
0307 49 71 – – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) pr 
 – – – –  Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.): 
0307 49 91 – – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus pr 
0307 49 99 – – – – –  druge pr 
 –  Hobotnice (Octopus spp.): 
0307 51 00 – –��åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 59 – –  drugo: 
0307 59 10 – – –  zamrznjene pr 
0307 59 90 – – –  drugo pr 
0307 60 00 –��3ROåL��UD]HQ�PRUVNLK�SROåHY pr 
 –� �'UXJL��YNOMXþQR�]�PRNR��]GURERP�LQ�SHOHWL�YRGQLK�PHKNXåFHY��UD]HQ�

UDNRY��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR� 
0307 91 00 – –��åLYL��VYHåL�DOL�RKODMHQL pr 
0307 99 – –  drugo: 
 – – –  zamrznjeni: 
0307 99 11 – – – –  Illex spp. pr 
0307 99 13 – – – –��SURJDVWD�YHQHUD�LQ�GUXJH�YUVWH�L]�GUXåLQH�Veneridae pr 
0307 99 15 – – – –  meduze (Rhopilema spp.) pr 
0307 99 18 – – – –��GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML pr 
0307 99 90 – – –  drugo pr 
 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev WHU�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�

QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL 
1504 10 –  Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter: 
1504 10 10 – –  pri katerih vsebnost vitamina A ne presega 2 500 IU/g pr 
 – –  druge: 
1504 10 91 – – –  iz morskih listov pr 
1504 10 99 – – –  druge pr 
1504 20 –  Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter: 
1504 20 10 – –  trdne frakcije pr 
1504 20 90 – –  drugo pr 
1504 30 –  Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije: 
1504 30 10 – –  trdne frakcije pr 
1504 30 90 – –  drugo pr 
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1516 Masti in olja åLYDOVNHJD� DOL� UDVWOLQVNHJD� L]YRra in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani 

1516 10 –��äLYDOVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLje(1): 
1516 10 10 – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ pr 
1516 10 90 – –  drugo pr 
_____________________________ 
1. Popolnoma pridobljene iz rib ali morskih sesalcev, razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov 

iz tarifnih oznak 151��������������LQ�������������]D�NDWHUH�VH�SUL�XYR]X�Y�6ORYHQLMR�SODþXMH�FDULQD�
SR�VWRSQMDK��GRORþHQLK�Y�VNODGX�]�]DNRQRP�R�FDULQVNL�WDULIL��UD]HQ�]D�WDULIQR�R]QDNR�������������
za katero velja carinska stopnja "prosto". 

 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa,� ULE�� UDNRY�� PHKNXåFHY� LQ� GUXJLK� YRGQLK�

QHYUHWHQþDUMHY�1) 
_______________________________ 
1. Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov iz tarifnih oznak 1516 10, 1603 00 in 2301 10 00, 

]D�NDWHUH� VH�SUL�XYR]X�Y�6ORYHQLMR�SODþXMH�FDULQD�SR� VWRSQMDK��GRORþHQLK�Y� VNODGX�]�]DNRQRP�R�
carinski tarifi, razen za tarifno oznako 1516 10 10, za katero velja carinska stopnja "prosto". 

 
 
1603 00 10 –��9�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ pr 
1603 00 80 –  Drugo pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF 
 –  Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 
1604 11 00 – –  lososi, sladkovodni pr 
1604 12 – –  sledi: 
1604 12 10 – – –  fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, 

predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni pr 
 – – –  drugo: 
1604 12 91 – – – –��Y�QHSUHGXãQL�HPEDODåL pr 
1604 12 99 – – – –  drugo pr 
1604 13 – –  sardine, velike sardele in papaline: 
 – – –  sardine: 
1604 13 11 – – – –  v olivnem olju pr 
1604 13 19 – – – –  druge pr 
1604 13 90 – – –  druge pr 
1604 14 – –  tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.): 
 – – –  tuni in progasti tuni: 
1604 14 11 – – – –  v rastlinskem olju pr 
 – – – –  drugi: 
1604 14 16 – – – – –��ILOHWL��]QDQL�NRW��YOHþHQL�ILOHWL" pr 
1604 14 18 – – – – –  drugo pr 
1604 14 90 – – –  palamida (Sarda spp.) pr 
1604 15 – –  skuše: 
 – – –  vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus: 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

EFTA - PRILOGE 
 

 

1604 15 11 – – – –  fileti  pr 
1604 15 19 – – – –  druge pr 
1604 15 90 – – –  vrste Scomber australasicus pr 
1604 16 00 – –��LQþXQL pr 
1604 19 – –  druge: 
1604 19 10 – – –  salmonide, razen lososa pr 
 – – –  ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis): 
1604 19 31 – – – –��ILOHWL��]QDQL�NRW��YOHþHQL�ILOHWL�� pr 
1604 19 39 – – – –  drugo pr 
1604 19 50 – – –  ribe vrste Orcynopsis unicolor pr 
 – – –  druge:  
1604 19 91 – – – –  fileti, surovi, samo prekriti s kakršno koli oblogo ali krušnimi 

drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni pr 
 – – – –  druge: 
1604 19 92 – – – – –  trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) pr 
1604 19 93 – – – – –  saj ali morski losos (Pollachius virens) pr 
1604 19 94 – – – – –��RVOLþ��Merluccius spp., Urophycis spp.) pr 
1604 19 95 – – – – –  aljaški saj (Theragra chalcogramma) in saj (Pollachius 

pollachius) pr 
1604 19 98 – – – – –  druge pr 
1604 20 –  Druge pripravljene ali konzervirane ribe: 
1604 20 05 – –  pripravljen surimi pr 
 – –  druge: 
1604 20 10 – – –  losos, sladkovodni pr 
1604 20 30 – – –  salmonide, razen lososa pr 
1604 20 40 – – –��LQþXQL pr 
1604 20 50 – – –  sardine, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber 

japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor pr 
1604 20 70 – – –  tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus pr 
1604 20 90 – – –  druge ribe pr 
1604 30 –  Kaviar in kaviarjevi nadomestki: 
1604 30 10 – –  jesetrov kaviar pr 
1604 30 90 – –  nadomestki za kaviar pr 
 
1605 Raki, mehkXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni ali konzervirani 
1605 10 00 –  Rakovice pr 
1605 20 –  Škampi in kozice: 
1605 20 10 – –��Y�QHSURGXãQL�HPEDODåL pr 
 – –  drugo: 
1605 20 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ pr 
1605 20 99 – – –  drugo  pr 
1605 30 –  Jastogi: 
1605 30 10 – – meso jastoga,  kuhano, namenjeno za proizvodnjo jastogovega masla 

ali jastogove paštete, pireja, juh in omak  pr 
1605 30 90 – – drugo pr 
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1605 40 00 –  Drugi školjkarji pr 
1605 90 –  Drugo: 
 – –  mehkuåFL� 
 – – –��XåLWQH�ãNROMNH��Mytilus spp., Perna spp.): 
1605 90 11 – – – –��Y�QHSURGXãQL�HPEDODåL� pr 
1605 90 19 – – – –  drugo pr 
1605 90 30 – – –  drugo pr 
1605 90 90 – –��GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��QHXVWUH]QLK�]D�KUDQR�OMXGL��
ocvirki 

2301 10 00 –  Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov; ocvirki(1) pr 
____________________________ 
1. Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov iz tarifnih oznak 1516 10, 1603 00 in 2301 10 00, 

]D�NDWHUH� VH�SUL�XYR]X�Y�6ORYHQLMR�SODþXMH�FDULQD�SR� VWRSQMDK��GRORþHQLK�Y� VNODGX�]�]DNRQRP�R�
carinski tarifi, razen za tarifno oznako 1516 10 10, za katero velja carinska stopnja "prosto". 

 
2301 20 00 – �0RND�� ]GURE� LQ�SHOHWL� L]� ULE� DOL� UDNRY��PHKNXåFHY� DOL� GUXJLK�YRGQLK�

QHYUHWHQþDUMHY pr 
 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL 
2309 90 –  Drugo: 
2309 90 10 – –  hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva (1) pr 
_____________________________ 
1. Razen za topljivo hrano za ribe ali morske sesalce iz tarifne oznake 2309 90 10, za ketere se pri 

XYR]X�Y�6ORYHQLMR�SODþXMH�FDULQD�SR�VWRSQMDK��GRORþHQLK�Y�VNODGX�]�]DNRQRP�R�FDULQVNL�WDULIL�  
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EFTA - PRILOGA 4 
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 
 

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem 
ali kakavom 

0403 10 –  Jogurt: 
 – –  aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava: 
 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mleþQLK�

PDãþRE� 
0403 10 51 – – – –��GR�YNOMXþQR�����PDV�� 118,00 SIT/kg 
0403 10 53 – – – –��YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV�� 118,00 SIT/kg 
0403 10 59 – – – –��YHþ�NRW����PDV�� 118,00 SIT/kg 
 – – –��GUXJR��]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE� 
0403 10 91 – – – –��GR�YNOMXþQR���PDV�� 118,00 SIT/kg 
0403 10 93 – – – –��YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV�� 118,00 SIT/kg 
0403 10 99 – – – –��YHþ�NRW���PDV�� 118,00 SIT/kg 
0403 90 –  Drugo: 
 – –  aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava: 
 – – –  v prahu�� ]UQLK� DOL� GUXJLK� WUGQLK� REOLNDK�� ]� YVHEQRVWMR�POHþQLK�

PDãþRE� 
0403 90 71 – – – –��GR�YNOMXþQR�����PDV�� 167,00 SIT/kg 
0403 90 73 – – – –��YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV�� 167,00 SIT/kg 
0403 90 79 – – – –��YHþ�NRW����PDV�� 167,00 SIT/kg 
 – – –  dUXJR��]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE� 
0403 90 91 – – – –��GR�YNOMXþQR���PDV�� 167,00 SIT/kg 
0403 90 93 – – – –��YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV�� 167,00 SIT/kg 
0403 90 99 – – – –��YHþ�NRW���PDV�� 167,00 SIT/kg 
 
0710 9UWQLQH� �WHUPLþQR� QHREGHODQH� DOL� WHUPLþQR� REGHODQH� V� SDUR� DOL�

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
0710 40 00 –  Sladka koruza 8.3 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��

åYHSODQL� YRGL� DOL� GUXJLK� UD]WRSLQDK� ]D� ]DþDVQR� NRQ]HUYLUDQMH��� YHQGDU�
takšne neprimerne za takojšnjo prehrano 

0711 90 –  Druge vrtnine, mešanice vrtnin: 
 – –  vrtnine: 
0711 90 30 – – –  sladka koruza 8.3 
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-DJDU� LQ� GUXJH� VOX]L� WHU� VUHGVWYD� ]D� ]JRãþHYDQMH�� GREOMHQL� L]�
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani 

 –� �6OX]L�LQ�VUHGVWYD�]D�]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani: 

1302 32 – –� �VOX]L�LQ�VUHGVWYD�]D�]JRãþHYDQMH��HNVWUDKLUDQL�L]�URåLþHY��URåLþHYLK�
semen ali semena giara, modificirani ali nemodificirani: 

1302 32 90 – – –  iz semena giara pr 
1302 39 00 – –  drugi pr 
 
1517 0DUJDULQD�� XåLWQH�PHãDQLFH� DOL� SUHSDUDWL� L]�PDVWL� LQ� ROM� åLYDOVNHJD� DOL�

UDVWOLQVNHJD� L]YRUD� DOL� IUDNFLM� UD]OLþQLK� PDVWL� DOL� ROM� L]� WHJD� SRJODYja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH� 
1517 10 10 – –� � NL� YVHEXMH� YHþ� NRW� ��� PDV��� GR� YNOMXþQR� ��� PDV��� POHþQLK�

PDãþRE 15.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – – � NL� YVHEXMH� YHþ� NRW� ��� PDV��� GR� YNOMXþQR� ��� PDV��� POHþQLK�

PDãþRE 15.0 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�NDNDYD 
1704 10 –��äYHþLOQL�JXPL��SUHYOHþHQ�V�VODGNRUMHP�DOL�QH 20.3 
1704 90 –  Drugo 16.5 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 20.3 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�VWDQMX��SDVWR]QL�

masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali 
pakiranjih nad 2 kg 20.3 

 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK��SDOLFDK�DOL�WDEOLFDK� 
1806 31 00 – –  polnjeni 20.3 
1806 32 – –  nepolnjeni 12.8 
1806 90 –  Drugo 20.3 
 
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��GUREOMHQFHY��]GURED��ãNURED�LQ�VODGQHJD�

ekstrakta brez dodatka kakava ali z dRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�
manj kot 40 PDV����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�
QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�L]�WDU��ãW��
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom 
NDNDYRYHJD� SUDKX� Y� NROLþini manj kot 5 PDV���� SUHUDþXQDQR� QD�
SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�
mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno 15.0 
1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905 15.0 
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1901 90 –  Drugo: 
 – –  ekstrakt slada: 
1901 90 11 – – –��]�YVHEQRVWMR�VXKHJD�HNVWUDNWD����PDV���DOL�YHþ 15.0 
1901 90 19 – – –  drugo 15.0 
 – –  drugo: 
1901 90 91 – – –��NL�QH�YVHEXMH�POHþQLK�PDãþRE��VDKDUR]H��L]RJOXNR]H��JOXNR]H�DOi 

ãNURED��DOL�NL�YVHEXMH�PDQM�NRW�����PDV���POHþQLK�PDãþRE��PDQM�NRW���
mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor) ali izoglukoze, manj kot 5 
PDV���JOXNR]H�DOL�ãNURED��,]�WH�WDU��SRGãW��SD�VR�L]NOMXþHQL�SUHKUDPEHQL�
SUHSDUDWL��þH�VR�Y�SUDKX�LQ��þH�YVHEXMHMR�Elago iz tar. št. 0401 do 0404 15.0 

1901 90 99 – – –  drugo 18.8 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

VQRYPL�� DOL� GUXJDþH� SULSUDYOMHQH�� NRW� VR�� ãSDJHWL�� PDNDURQL�� UH]DQFL��
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH� 
1902 11 00 – –  z jajci 22.5 
1902 19 – –  druge: 
1902 19 10 – – –��NL�QH�YVHEXMH�QDYDGQH�SãHQLþQH�PRNH�DOL�]GURED 33.8 
1902 19 90 – – –  drugo 33.8 
1902 20 –  Polnjene teVWHQLQH��NXKDQH�DOL�QHNXKDQH�DOL�GUXJDþH�SULSUDYOjene: 
 – –  druge: 
1902 20 91 – – –  kuhane 15.0 
1902 20 99 – – –  drugo 15.0 
1902 30 –  Druge testenine 15.0 
1902 40 –  Kuskus 9.0 
 
1903 00 00 7DSLRND�LQ�QMHQL�QDGRPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ãNURED�NRW�NRVPLþi, zrnca, 

perle in v podobnih oblikah pr 
 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�åLW�DOL�åLWQLK�

L]GHONRY� �QSU�� NRUX]QL� NRVPLþL��� åLWD� �UD]HQ� NRUX]H��� Y� ]UQX� DOL� REOLNL�
NRVPLþHY� DOL� GUXJH� REOLNH� �UD]HQ� PRNH�� GUREOMHQFHY� LQ� ]GURED���
SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQD��NL�QLVR�QDYHGHQD� LQ�QH�]DMHWD�QD�
drugem mestu 15.0 

 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�SDSLU�LQ�SRGREQL�L]GHONL 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp) 18.8 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP� 
1905 20 10 – –� � NL� YVHEXMHMR�PDQM� NRW� ���PDV��� VDKDUR]H� �YNOMXþQR� ]� LQYHUWnim 

VODGNRUMHP��L]UDåHQLP�V�VDKDUR]R� 20.3 
1905 20 30 – –��NL�YVHEXMHMR����PDV���DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�RG����PDV���VDKDUR]H�

�YNOMXþQR�LQYHUWQL�VODGNRU��L]UDåHQ�NRW�VDKDUR]D� 20.3 
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1905 20 90 – –��NL�YVHEXMHMR����PDV���DOL�YHþ�VDKDUR]H��YNOMXþQR�LQYHUWQL�VODGkor, 
L]UDåHQ�NRW�VDKDUR]D� 20.3 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi: 
 – – –�SRSROQRPD�DOL�GHOQR�SUHYOHþHQL�V�þRNRODGR�DOL�GUXJLPL�SURL]vodi, 

ki vsebujejo kakav:  
1905 31 11 – – – –�Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���J 20.3 
1905 31 19 – – – – drugi 20.3 
 – – – drugi: 
1905 31 30 – – – –��NL�YVHEXMHMR���PDV���DOL�YHþ�POHþQLK�PDãþRE 20.3 
 – – – –  drugi: 
1905 31 91 – – – – –��VHQGYLþ�NHNVL��SLãNRWL� 20.3 
1905 31 99 – – – – –  drugi 20.3 
1905 32 – – vaflji in oblati: 
 – – –�SRSROQRPD�DOL�GHOQR�SUHYOHþHQL�V�þRNRODGR�DOL�GUXJLPL�SURL]vodi, 

ki vsebujejo kakav:  
1905 32 11 – – – –�Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���J 20.3 
1905 32 19 – – – – drugi 20.3 
 – – – drugi:  
1905 32 91 – – – –  soljeni, polnjeni ali nepolnjeni 15.0 
1905 32 99 – – – –  drugi 15.0 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL� 
1905 40 10 – –��SUHSHþHQHF 15.0 
1905 40 90 – –  drugo 15.0 
1905 90 –  Drugo: 
1905 90 10 – –  matzos 15.0 
1905 90 20 – –� � KRVWLMH�� NDSVXOH� ]D� IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH�� REODWL�� ULåHY�SDSLU in 

podobni proizvodi 7.5 
 – –  drugo:  
1905 90 30 – – –  kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja 

LQ�NL�Y�VXKHP�VWDQMX�QH�YVHEXMH�YHþ�NRW���PDV���VODGNRUMHY�QLWL�YHþ�NRW�
��PDV���PDãþRE 22.5 

1905 90 40 – – –  vaflji in oblati z vseEQRVWMR�YRGH�YHþ�NRW����PDV�� 22.5 
1905 90 45 – – –  nesladki keksi (piškoti, krekerji) 22.5 
1905 90 55 – – –  izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, 

]DþLQMHQL�DOL�VROMHQL 22.5 
 – – –  drugo: 
1905 90 60 – – – –  z dodanimi sladili 22.5 
1905 90 90 – – – –  drugo 22.5 
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2001 9UWQLQH�� VDGMH�� RUHãNL� LQ� GUXJL� XåLWQL� GHOL� UDVWOLQ�� SULSUDYOMHQL� DOL�
konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

2001 90 –  Drugo: 
2001 90 30 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 15.0 
2001 90 40 – –  yam, sladek krRPSLU� LQ� SRGREQL� XåLWQL� GHOL� UDVWOLQ�� NL� YVHEXMHMR�

najmanj 5 mas.% škroba 15.0 
 
2004 'UXJH� YUWQLQH�� SULSUDYOMHQH� DOL� NRQ]HUYLUDQH� GUXJDþH�� NRW� Y� NLVX� DOL�

ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2004 10 –  Krompir: 
 – –  drugo: 
2004 10 91 – – –��Y�REOLNL�PRNH��]GURED�DOL�NRVPLþHY 16.5 
2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 15.0 
 
2005 'UXJH� YUWQLQH�� SULSUDYOMHQH� DOL� NRQ]HUYLUDQH� GUXJDþH�� NRW� Y� NLVX� DOL�

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 20 –  Krompir: 
2005 20 10 – –��Y�REOLNL�PRNH��]GURED�DOL�NRVPLþHY 16.5 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 6.0 
 
2008 6DGMH�� RUHãNL� LQ� GUXJL� XåLWQL� GHOL� UDVWOLQ�� GUXJDþH� SULSUDYOMHQL� DOL�

konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez 
njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW���������� 
2008 92 – –  mešanice: 
 – – –  ki vsebujejo dodani alkohol: 
 – – –  ki ne vsebuje dodanega alkohola: 
 – – – –  ki vsebujejo dodani sladkor: 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –��PHãDQLFH�VDGMD��Y�NDWHULK�GHOHå�HQH�YUVWH�VDGMD�QH�SUHVHJD�

50 mas.% skupne mase sadja: 
2008 92 72 – – – – – – –� � L]� WURSVNLK� VDGHåHY� �YãWHYãL�PHãDQLFH, ki vsebujejo 50 

PDV���DOL�YHþ�WURSVNLK�VDGHåHY�LQ�WURSVNLK�RUHKRY� pr 
2008 99 – –  drugo: 
 – – –  brez dodanega alkohola: 
 – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2008 99 85 – – – – –  koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) 4.5 
2008 99 91 – – – – –� � MDP�� VODGHN� NURPSLU� LQ� SRGREQL� XåLWQL� GHOL� UDVWOLQ�� NL�

YVHEXMHMR���PDV���DOL�YHþ�ãNURED 4.5 
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2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD�LQ�SUL-
SUDYNL�QD�QMLKRYL�RVQRYL�DOL�QD�RVQRYL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��
SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��
esence in koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh 
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati 7.5 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali 

na osnovi kave 7.5 
2101 20 –� �(NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�LQ�SULSUDYNL�

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
þDMD�DOL�PDWp�þDMD 7.5 

2101 30 –� � 3UDåHQD� FLNRULMD� LQ� GUXJL� SUDåHQL� NDYQL� QDGRPHVWNL� WHU� QMLKRYL�
ekstrakti, esence in koncentrati 3.7 

 
2102 .YDV� �DNWLYHQ� DOL� QHDNWLYHQ��� GUXJL� HQRFHOLþQL� PLNURRUJDQL]PL�� PUWYL�

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 10 –  Aktivni kvas: 
2102 10 10 – –  kultura kvasa 1.5 
 – –  pekovski kvas: 
2102 10 31 – – –  posušen 7.5 
2102 10 39 – – –  drugo pr 
2102 10 90 – –  drugo 7.5 
2102 20 –��1HDNWLYQL�NYDV��GUXJL�HQRFHOLþQL�PLNURRUJDQL]PL��PUWYL pr 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški 6.3 
 
2103 3ULSUDYNL� ]D� RPDNH� LQ� SULSUDYOMHQH� RPDNH�� NRPELQLUDQH� ]DþLPEH� LQ�

NRPELQLUDQH� PHãDQLFH� ]DþLPEQLK� VUHGVWHY�� JRUþLþQD� PRND� LQ� ]GURE� LQ�
SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 10 00 –  Sojina omaka 7.3 
2103 20 00 –��3DUDGLåQLNRY�NHWFKXS�LQ�GUXJH�SDUDGLåQLNRYH�RPDNH 10.1 
2103 30 –��*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 9.3 
2103 90 –  Drugo 10.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

åLYLOD 
2104 10 –  Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe 10.5 
2104 20 00 –��+RPRJHQL]LUDQD�VHVWDYOMHQD�åLYLOD 7.8 
 
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava 20.3 
 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi: 
2106 10 20 – –��EUH]�POHþQLK�PDãþRE��VDKDUR]H��L]RJOXkoze, glukoze ali škroba ali ki 

YVHEXMHMR� PDQM� NRW� ���� PDV���POHþQLK� PDãþRE�� �� PDV��� VDKDUR]H� DOL�
izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba 5.3 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

EFTA - PRILOGE 
 

2106 10 80 – –  drugo 7.5 
2106 90 –  Drugo: 
2106 90 10 – –  sirovi fondueji 4.5 
2106 90 20 – –� � VHVWDYOMHQL� DONRKROQL� SULSUDYNL�� UD]HQ� WLVWLK� QD� RVQRYL� DURPDWLþQLK�

VQRYL�YUVW��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�SURL]YRGQML�SLMDþ 9.0 
 – –  aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi: 
2106 90 30 – – –  izoglukozni sirupi 9.0 
 – – –  drugo: 
2106 90 51 – – – –  laktozni sirupi 9.0 
2106 90 55 – – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup 9.0 
2106 90 59 – – – –  drugo 9.0 
 – –  drugo: 
2106 90 92 – – –��NL�QH�YVHEXMHMR�POHþQLK�PDãþRE��VDKDroze, izoglukoze, glukoze ali 

ãNURED� DOL� NL� YVHEXMHMR�PDQM� NRW� ����PDV���POHþQLK�PDãþRE�� ��PDV���
saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba 9.0 

2106 90 98 – – –  drugo 9.0 
2106 90 98 10– – –��GLHWHWLþQD�KUDQD�]D�OMXGL�V�KXGLPL�SUHVQRYQLPL�PRWQMDPL� pr 
 
2202 9RGH�� YNOMXþQR mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugiPL� VODGLOL� DOL� DURPDWL]LUDQH� WHU� GUXJH� EUH]DONRKROQH� SLMDþH�� UD]HQ�
VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�VOadkorjem ali 
drugimi sladili ali aromatizirane 8.3 

2202 90 –  Drugo 15.0 
 
2203 00 Pivo iz slada 24.0 
 
2205 9HUPXW� LQ�GUXJD�YLQD� L]� VYHåHJD�JUR]GMD�� DURPDWL]LUDQD�]� UDVWOLnami ali 

sredstvi za aromatiziranje 20.0 
 
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; destilati, likerji in 

GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�YVHEQRVWMR�DONRKROD 
2208 20 –��$ONRKROQH�SLMDþH��GREOMHQH�]�GHVWLODFLMR�YLQD�LQ�L]�JUR]GMD��JUR]GQHJD�

drozga ali grozdnih tropin 25.0 
2208 30 –  Whisky 18.9 
2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa) 25.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec 25.0 
2208 90 –  Drugo 25.0 
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PROTOKOL B 
 

O  OPREDELITVI POJMA "IZDELKI S POREKLOM "��,1�1$ý,1,+�835$91(*$�

SODELOVANJA  
 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK   63/2â1(�'2/2ý%( 
 
���þOHQ  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  
 
���þOHQ  Splošne zahteve 
 
���þOHQ  .XPXODFLMD�Y�GUåDYL�()7$ 
 
���þOHQ  Kumulacija v Sloveniji  
 
���þOHQ  V celoti pridobljeni izdelki 
 
���þOHQ  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
���þOHQ  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
���þOHQ  Enota kvalifikacije 
   
���þOHQ  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
����þOHQ Garniture 
 
����þOHQ Nevtralni elementi 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 
����þOHQ 1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
����þOHQ Neposredni prevoz 
 
����þOHQ Razstave 
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IV. ODDELEK 3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5INE  
 
����þOHQ 3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
 
V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU  
 
����þOHQ Splošne zahteve 
 
����þOHQ Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

sestavljenega dokazila o poreklu 
 
���D�þOHQ��������/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH������������� 
 
����þOHQ Pogoji za  izjavo na rDþXQX 
 
����þOHQ 3RREODãþHQL�L]YR]QLN 
 
����þOHQ Veljavnost dokazila o poreklu 
 
����þOHQ 3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
����þOHQ Uvoz po delih 
 
����þOHQ Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
����þOHQ 6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
����þOHQ Shranjevanje dokazil o poreklu LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
����þOHQ Razlike in oblikovne  napake 
 
����þOHQ =QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
 
 
VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU  
 
����þOHQ Medsebojno sodelovanje 
 
����þOHQ Preverjanje dokazil o poreklu 
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����þOHQ Reševanje sporov 
 
����þOHn Kazni 
 
����þOHQ Proste cone 
 
9,,��2''(/(.�����.21ý1(�'2/2ý%( 
 
 
����þOHQ Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla  
 
 
 
Seznam prilog       
 
Priloga I : Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
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 
 
Priloga III : Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
Priloga IV: %HVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX 
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I.  ODDELEK 
 

63/2â1(�'2/2ý%( 
 

���þOHQ 
       

Opredelitev pojmov 
 
V  tem protokolu : 
 
a) �L]GHODYD�� SRPHQL� NDWHUR� NROL� YUVWR� REGHODYH� DOL� SUHGHODYH�� YNOMXþQR� V� VHVWDYOMDQMHP� DOL�

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

izdelavi izdelka; 
 
c) �L]GHOHN�� SRPHQL� L]GHOHN�� NL� VH� L]GHOXMH�� þHSUDY� MH� QDPHQMHQ�NDVQHMãL� XSRUDEL� SUL� GUXJHP�

postopku izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  �� FDULQVND� YUHGQRVW�� SRPHQL� YUHGQRVW�� GRORþHQR� Y� VNODGX� s Sporazumom iz leta 1994 o 

L]YDMDQMX�9,,��þOHQD�6SORãQHJD�VSRUD]XPD�R�FDULQDK�LQ�WUJRYLQL��6SRUD]XP�:72�R�FDULQVNL�
vrednosti); 

 
f) �FHQD� IUDQNR� WRYDUQD�� SRPHQL� FHQR�� NL� VH� SODþD� ]D� L]GHOHN� IUDQNR� WRYDUQD� SURL]YDMDOFX� Y��

GUåDYL�()7$��DOL�Y�6ORYHQLML��SRGMHtju, v katerem se opravi zadnja  obdelava ali predelava, 
þH� FHQD� YNOMXþXMH� YUHGQRVW� � YVHK� XSRUDEOMHQLK� PDWHULDORY�� ]PDQMãDQR� ]D� YVH� QRWUDQMH�
dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

 
g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez 

SRUHNOD��DOL��þH�WD�QL�]QDQD�LQ�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYR�SUHYHUOMLYR�FHQR��SODþDQR�]D�PDWHULDOH�
Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML� 

 
h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so  opredeljeni  v  

WRþNL�J��LQ�VH�VPLVHOQR�XSRUDEOMD� 
 
i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost 

YVDNHJD�YNOMXþHQHJD�PDWHULDOD�V�SRUHNORP�L]�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����LQ����þOHQX��DOL��þH�
carinska vrednost ni znana�DOL�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYD�GRND]OMLYD�FHQD��SODþDQD�]D�PDWHULDOH�
Y�WHM�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML���� 

  
j) ³SRJODYMD´� LQ� ³WDULIQH� ãWHYLONH´�SRPHQLMR�SRJODYMD� LQ� WDULIQH� ãWHYLONH� �ãWLULãWHYLOþQH�NRGH���

uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih 
oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 
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k) ³XYUãþHQ´�VH�QDQDãD�QD�XYUVWLWHY�L]GHOND�DOL�PDWHULDOD�Y�GRORþHQR�WDULIQR�ãWHYLONR� 
 
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so 

zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke 
SUHMHPQLNX��DOL�þH�QL�WDNHJD�GRNXPHQWD��L]GHONH��NL�VR�]DMHWL�QD�HQHP�UDþXQX� 

 
m) ³R]HPOMH´�YNOMXþXMH�WHULWRULDOQH�YRGH� 
 
n) “evro” pomeni enotno valuto Evropske monetarne unije. 

 
 
 

II.  ODDELEK 
 

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 
 

���þOHQ 
Splošne zahteve 

 
1. 3UL�L]YDMDQMX�WHJD�VSRUD]XPD�VH�WL�L]GHONL�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]��GUåDYH�()7$� 
 

a) L]GHONL��Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�GUåDYL�()7$�Y�VPLVOX����þOHQD�� 
 

b) L]GHONL�� SULGREOMHQL� Y� GUåDYL� ()7$�� NL� YVHEXMHMR� PDWHULDOH�� NL� QLVR� ELOL� Y� FHORWL�
SULGREOMHQL�QD�QMHQHP�R]HPOMX��þH�VR�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�
Y�GUåDYL�()7$��Y�VPLVOX����þOHQD� 

 
c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (European Economic Area - 

EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. 
 
2. Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije: 
 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji Y�VPLVOX����þOHQD� 
 

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti 
SULGREOMHQL�QD�QMHQHP�R]HPOMX��þH�VR�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�
Y�6ORYHQLML�Y�VPLVOX����þOHQD�� 
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���þOHQ 
.XPXODFLMD�Y�GUåDYL�()7$ 

 
1. 1H�JOHGH�QD�GRORþEH�SUYHJD�RGVWDYND����þOHQD�L]GHONL�YHOMDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�

()7$��þH�VR�ELOL�WDP�SULGREOMHQL�LQ�YNOMXþXMHMR�PDWHULDOH�V�SRUHNORP�L]��6ORYHQLMH��,VODQGLMH��
1RUYHãNH�� âYLFH� �� YNOMXþQR� ]� /LKWHQãWDMQRP� �1���� 0DGåDUVNH�� 3ROMVNH�� ýHãNH� UHSXEOLNH��
6ORYDãNH� UHSXEOLNH�� %ROJDULMH�� 5RPXQLMH�� (VWRQLMH�� /LWYH�� /DWYLMH�� 7XUþLMH�2) ali Evropske 
VNXSQRVWL�� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� SURWRNROD� R� SUDYLOLK� R� SRUHNOX� EODJD�� SULORåHQHJD� N�
VSRUD]XPRP� PHG� GUåDYDPL� ()7$� LQ� (YURSVNR� VNXSQRVWMR� DOL� YVDNR� RG� WHK� GUåDY�� þH�
REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��RSUDYOMHQD�Y�GRORþHQL�GUåDYL�()7$��SUHVHJD�SRVWRSNH��RPHQMHQH�Y����
þOHQX��1L�WUHED��GD�EL�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL� 

 
2. ýH� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� NL� VH� RSUDYOMD� Y� GUåDYL� ()7$�� QH� SUHVHJD� SRVtopkov,               

RPHQMHQLK�Y����þOHQX��VH�ãWHMH��GD�LPD�SULGREOMHQL�L]GHOHN�SRUHNOR�L]�WH�GUåDYH�()7$�VDPR����
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz 
(YURSVNH� VNXSQRVWL� DOL� L]� NDWHUH� NROL� GUXJH�GUåDYH�� RPHQMHQH�Y� SUYHP�RGVWDYNX��ýH� WR� QL�
tako, se  pridobljeni izdelek  šteje za izdelek s poreklom bodisi iz Evropske skupnosti ali iz 
GUåDYH��NL�MH�SULVSHYDOD�QDMYHþMR�YUHGQRVW�XSRUDEOMHQLK��PDWHULDORY�V�SRUHNORP�SUL�L]GHODYL�Y�
WHM�GUåDYL�()7$� 

 
3. IzdelNL� V�SRUHNORP�ERGLVL� L]�(YURSVNH�6NXSQRVWL� DOL� L]� � HQH�RG�GUåDY��RPHQMHQLK�Y�SUYHP�

RGVWDYNX��NL�QLVR�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�Y�GRORþHQL�GUåDYL�()7$��RKUDQLMR�VYRMH�SRUHNOR��þH�
VH�L]YR]LMR�Y�(YURSVNR�VNXSQRVW�DOL�Y�HQR�RG�WHK�GUåDY�� 

 
4.  Kumulacija, predvidHQD�Y�WHP�þOHQX��VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�]D�PDWHULDOH�LQ�L]GHONH��NL�VR�

pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem 
protokolu. 

 
 

���þOHQ 
Kumulacija v Sloveniji 

 
1. 1H�JOHGH�QD�GRORþEH�GUXJHJD�RGVWDYND����þOHQa izdelki veljajo za izdelke s poreklom        iz  

6ORYHQLMH�� þH� VR� ELOL� WDP� SULGREOMHQL� LQ� YNOMXþXMHMR� PDWHULDOH� V� SRUHNORP� L]� ,VODQGLMH��
1RUYHãNH�� âYLFH� �YNOMXþQR� � ]� /LKWHQãWDMQRP� �1���� 6ORYHQLMH�� 0DGåDUVNH�� 3ROMVNH�� ýHãNH�
republike, Slovaške republike, %ROJDULMH��5RPXQLMH�� (VWRQLMH�� /LWYH�� /DWYLMH�� 7XUþLMH�2) ali 
(YURSVNH�VNXSQRVWL��Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�SURWRNROD�R�SUDYLOLK�R�SRUHNOX�EODJD��SULORåHQHJD�
N�VSRUD]XPRP�PHG�6ORYHQLMR�LQ�(YURSVNR�VNXSQRVWMR�DOL�YVDNR�RG�WHK�GUåDY���þH�REGHODYD�
ali predelava, oSUDYOMHQD�Y��6ORYHQLML�SUHVHJD�SRVWRSNH��RPHQMHQH�Y����þOHQX��1L�WUHED��GD�EL�
bili taki materiali zadosti  obdelani ali predelani. 

 

                                                      
1 .QHåHYLQD�/LKWHQãWDMQ�LPD�FDULQVNR�XQLMR�V�âYLFR�LQ�MH�SRJRGEHQLFD�6SRUD]XPD�R�HYURSVNHP�JRVSRGDUVNHP�SURVWRUX� 
2 .XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��QH�YHOMD�]D�PDWHULDOH�V�SRUHNORP�L]�7XUþLMH��NL�VR�RPHQMHQL�Y�3ULORJL�9� 
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2. ýH�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��NL�VH�RSUDYOMD�Y�6ORYHQLML��QH�SUHVHJD�SRVWRSNRY��RPHQMHQLK�Y����
þOHQX�� VH�ãWHMH��GD� LPD�SULGRbljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana 
vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz Evropske skupnosti ali iz 
NDWHUH�NROL�GUXJH�GUåDYH��RPHQMHQH�Y�SUYHP�RGVWDYNX��ýH�WR�QL�WDNR��VH��SULGREOMHQL�L]GHOHN�
šteje za i]GHOHN� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH�� NL� MH� SULVSHYDOD� QDMYHþMR� YUHGQRVW� XSRUDEOMHQLK�
materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji. 

 
3. ,]GHONL� V� SRUHNORP�ERGLVL� L]�(YURSVNH� VNXSQRVWL� DOL� L]� � HQH�RG�GUåDY�� RPHQMHQLK�Y�SUYHP�

odstavku, ki niso obdelani ali predelanL�Y��6ORYHQLML��RKUDQLMR�VYRMH�SRUHNOR��þH�VH�L]YR]LMR�Y�
(YURSVNR�VNXSQRVW�DOL�Y�HQR�RG�WHK�GUåDY�� 

 
4. .XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�]D�PDWHULDOH�LQ�L]GHONH��NL�VR�

pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem 
protokolu . 

 
 

���þOHQ 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v �GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML� 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 c) åLYH�åLYDOL��WDP�VNRWHQH�DOL�L]YDOMHQH�LQ�Y]UHMHQH� 
 
 d) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�åLYLK��WDP�Y]UHMHQLK�åLYDOL� 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili 

]XQDM�WHULWRULDOQLK�YRGD�GUåDY�SRJRGEHQLF� 
 
 g) L]GHONL�� L]GHODQL� QD� QMHQLK� SUHGHORYDOQLK� ODGMDK� L]NOMXþQR� L]� L]GHONRY�� RPHQMHQLK� Y�

WRþNL�I��� 
 
 h) WDP�]EUDQL�UDEOMHQL�SUHGPHWL��SULPHUQL�OH�]D�UHFLNODåR�VXURYLQ��YNOMXþQR�]�UDEOMHQLPL�

gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 j) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOMD�]XQDM�QMHQLK�WHULWRULDOQLK�YRGD��þH�

LPD�L]NOMXþQR�SUDYLFR�GR�REGHODYH�PRUVkega dna ali podzemlja;  
 
        k) EODJR��WDP�L]GHODQR�L]NOMXþQR�L]�L]GHONRY��RSUHGHOMHQLK��Y�WRþNDK�D��GR�M�� 
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2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje��Y� WRþNDK� I�� LQ�J��SUYHJD�RGVWDYND� � VH�
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 

 
a) NL�VR�UHJLVWULUDQH�DOL�VH�YRGLMR�Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML� 

 
b) NL�SOXMHMR�SRG�]DVWDYR�GUåDYH�()7$�DOL�6ORYHQLMH� 

 
c) NL�VR�QDMPDQM����RGVWRWNRY�Y�ODVWL�GUåDYOMDQRY�GUåDY�()7$�DOL�6ORYHQLMH�DOL�GUXåEH�V�

VHGHåHP� Y� HQL� RG� WHK� GUåDY� LQ� Y� NDWHUL� VR� direktor ali direktorji, predsednik 
XSUDYQHJD� RGERUD� DOL� QDG]RUQHJD� VYHWD� WHU� YHþLQD� þODQRY� WDNLK� RGERURY� GUåDYOMDQL�
GUåDY�()7$�DOL� 6ORYHQLMH� LQ� ãH� GRGDWQR�� þH� Y� RVHEQLK� DOL� NDSLWDOVNLK� GUXåEDK�YVDM�
SRORYLFD� NDSLWDOD� SULSDGD� WHP� GUåDYDP� DOL� MDYQLP� RUJDQRP� � DOL� GUåDYOMDQRP�
RPHQMHQLK�GUåDY� 

 
d) NDWHULK�NDSLWDQ�LQ�þDVWQLNL�VR�GUåDYOMDQL�GUåDY�()7$�DOL�6ORYHQLMH 

 
in  

 
e) NDWHULK� QDMPDQM� ��� RGVWRWNRY� þODQRY� SRVDGNH� MH� GUåDYOMDQRY� GUåDY� ()7$� DOL�

Slovenije. 
 

���þOHQ 
        

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. =D�QDPHQH����þOHQD�VH�ãWHMH��GD�VR�L]GHONL��NL�QLVR�Y�FHORWL�SULGREOMHQL��]DGRVWL�REGHODQL�DOL�

SUHGHODQL��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML��QDYHGHQL�Y�VH]QDPX�3ULORJH�,,� 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali 
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh 
L]GHONRY�� LQ� VH� QDQDãDMR� VDPR� QD� WDNH� PDWHULDOH�� ýH� VH� L]GHOHN�� NL� MH� SULGRELO� SRUHNOR� ]�
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se 
XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHOHN�� Y� NDWHUHJD� MH� WD� YNOMXþHQ�� QH� XSRUDEOMDMR� ]DQM� LQ� VH� QH� XSRãWHYDMR�
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 s pogoji iz seznama za ta 

L]GHOHN�QH�EL�VPHOH�XSRUDELWL�SUL�L]GHODYL�WHJD�L]GHOND��YVHHQR�ODKNR��XSRUDELMR��þH�� 
 

a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 
 

b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 
EUH]�SRUHNOD��QL�SUHVHåHQ�QD�SRGODJL�XSRUDEH�WHJD�RGVWDYND� 

 
7D�RGVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYUãþDMR�Y�����GR�����SRJODYMH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
3. 3UYL�LQ�GUXJL�RGVWDYHN�VH�XSRUDEOMDWD�SRG��SRJRML��NL�MLK�GRORþD����þOHQ� 
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���þOHQ 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. %UH]�YSOLYD�QD�GRORþEH�GUXJHJD�RGVWDYND�VH�WL�SRVWRSNL�ãWHMHMR�]D�QH]DGRVWQR�REGHODYR�DOL�

SUHGHODYR��GD�EL�L]GHOHN�SULGRELO�VWDWXV�L]GHOND�V�SRUHNORP��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�MH�]DGRãþHQR�
zahtevaP�L]����þOHQD� 

 
a)  SRVWRSNL�]D�RKUDQLWHY�EODJD�Y�GREUHP�VWDQMX�PHG�SUHYR]RP�LQ�VNODGLãþHQMHP� 

 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
c)  SUDQMH�� þLãþHQMH�� RGVWUDQMHYDQMH� SUDKX�� RNVLGRY�� ROMD�� EDUYH� DOL� GUXJLK� VQRYL� ]D�

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 

e)  SUHSURVWL�SRVWRSNL�EDUYDQMD�LQ�ORãþHQMD� 
 

f)  OXãþHQMH��EHOMHQMH�GHOQR�DOL�Y�FHORWL��ORãþHQMH�WHU�JOD]LUDQMH�åLW�LQ�ULåD� 
 

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

h)  OXSOMHQMH��UD]NRãþLþHYDQMH�LQ�OXãþHQMH�VDGMD��RUHãþNRv in zelenjave;  
 

i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
  

j)  VHMDQMH�� SUHELUDQMH�� VRUWLUDQMH�� NODVLILFLUDQMH�� UD]YUãþDQMH�� XVNODMHYDQMH� �YNOMXþQR� V�
sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
k)  SUHSURVWR�SDNLUDQMH�Y�VWHNOHQLFH��NRQ]HUYH��þXWDUH��YUHþNH��]DERMH��ãNDWOH��SULWUMHYDQMH�

QD�NDUWRQH�DOL�SORãþH�LQ�YVL�GUXJL�SUHSURVWL�SRVWRSNL�SDNLUDQMD� 
 

l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
UD]OLNRYDQMH�QD�L]GHONH�LQ�QMLKRYR�HPEDODåR�� 

 
m)  preprosto mešanje�L]GHONRY��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�VR�UD]OLþQLK�YUVW�DOL�QH� 

 
n)  enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na 

dele;  
 

o)  NRPELQDFLMD�GYHK�DOL�YHþ�SRVWRSNRY��RSLVDQLK�Y�WRþNDK�D��GR�Q�� 
 

p)  ]DNRO�åLYDOL� 
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2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za 
nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem 
L]GHONX�Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML�� 

 
���þOHQ 

 
Enota kvalifikacije  

 
1. Enota kvalLILNDFLMH� ]D� XSRUDER� GRORþE� WHJD� SURWRNROD� MH� GRORþHQ� L]GHOHN�� NL� VH� ãWHMH� ]D�

RVQRYQR�HQRWR��NDGDU� VH�GRORþD�XYUVWLWHY�EODJD�SUL�XSRUDEL�QRPHQNODWXUH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sHVWDYOMHQ�L]�L]GHONRY��XYUãþD�

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) NDGDU� MH�SRãLOMND�VHVWDYOMHQD� L]�GRORþHQHJD�ãWHYLOD� �HQDNLK� L]GHONRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

enako tarifno številko harmoniziranHJD� VLVWHPD�� MH� WUHED� SUL� XSRUDEL� GRORþE� WHJD�
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. ýH�MH�Y�VNODGX�V�SHWLP�WHPHOMQLP�SUDYLORP�KDUPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD�HPEDODåD�YNOMXþHQD�Y�

L]GHOHN�]DUDGL�XYUãþDQMD��PRUD�ELWL�YNOMXþHQD�WXGL�SUL�GRORþDQMX�SRUHNOD� 
 

���þOHQ 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so 
GHO�RELþDMQH�RSUHPH�LQ�VR�YNOMXþHQL�Y�QMHQR�FHQR�DOL�SD�QLVR�SRVHEHM�]DUDþXQDQL��VH�ãWHMHMR�]D�GHO�WH�
opreme, stroja, naprave ali vozila. 
 

����þOHQ 
 

Garniture  
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s 
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura 
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje�� GD� LPD� JDUQLWXUD� NRW� FHORWD� SRUHNOR�� þH�
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna. 
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����þOHQ 
 

Nevtralni elementi 
 
'D�EL�GRORþLOL��DOL� LPD�L]GHOHN�SRUHNOR��QL�WUHED�ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko bilo 
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
G��EODJR��NL�QL�YNOMXþHQR�DOL�QL�QDPHQMHQR�]D�YNOMXþLWHY��Y�NRQþQR�VHVWDYR��L]GHOND� 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

����þOHQ 
 

1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
1. 5D]HQ�Y�SULPHULK�L]�WRþNH�F��SUYHJD�RGVWDYND����þOHQD��L]����LQ����þOHQD�LQ�WUHWMHJD�RGVWDYND�

WHJD�þOHQD�PRUDMR�ELWL�SRJRML�]D�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP��GRORþHQL�Y�,,��RGGHONX��
brez SUHNLQLWYH�L]SROQMHQL�Y�GUåDYL�()7$�DOL�6ORYHQLML�� 

 
2. 5D]HQ� Y� SULPHULK� L]� � ��� LQ� � ��� þOHQD� VH� EODJR� V� SRUHNORP�� L]YRåHQR� L]� GUåDYH� ()7$� DOL�

6ORYHQLMH� Y� GUXJR� GUåDYR�� RE� YUQLWYL� ãWHMH� ]D� EODJR� EUH]� SRUHNOD�� UD]HQ� þH� VH� � FDULQVNLP�
organom  lahko zadovoljivR�GRNDåH� 

 
(a) GD�MH�EODJR��NL�VH�YUDþD��LVWR�EODJR��NRW�MH�ELOR�L]YRåHQR� 

 
  in 
 

(b) GD�QD�QMHP��PHGWHP�NR� MH�ELOR�Y� WLVWL� GUåDYL� DOL�PHG� L]YR]RP��QLVR�ELOL�RSUDYOMHQL�
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v dobrem stanju . 

 
3. ND� SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� Y� VNODGX� V� SRJRML�� GRORþHQLPL� Y� ,,�� RGGHONX�� QH��

YSOLYD� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� RSUDYOMHQD� ]XQDM� GUåDYH� ()7$� DOL� 6ORYHQLMH� QD�PDWHULDOLK��
L]YRåHQLK�L]�GUåDYH�()7$�DOL�6ORYHQLMH�LQ�SRQRYQR�WDP�XYRåHQLK��þH� 

 
(a) so omenMHQL�PDWHULDOL�Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�GUåDYL�()7$�DOL�6ORYHQLML�DOL�VR�ELOL�SUHG�

njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. 
þOHQX� 

                 in 
(b) VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
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i)    je  bilo� �SRQRYQR� �XYRåHQR� �EODJR� �SULGREOMHQR� �]� � �REGHODYR� �DOL� � �SUHGHODYR�
L]YRåHQLK�PDWHULDORY� 
in 

 
  LL����VNXSQD���GRGDQD��YUHGQRVW��SULGREOMHQD��]XQDM�WH�GUåDYH�()7$��DOL��6ORYHQLMH�RE��

XSRUDEL� � �GRORþE�� � WHJD��þOHQD�� �QH��SUHVHJD������RGVWRWNRY�� �FHQH�� �IUanko  tovarna   
NRQþQHJD�L]GHOND���]D��NDWHUHJD���VH��XYHOMDYOMD��VWDWXV���EODJD���V��SRUHNORP� 

 
4. =D�QDPHQH�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SRJRML�]D�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP����������GRORþHQL�

v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opraYOMHQR�]XQDM�GUåDYH�()7$�  ali 
6ORYHQLMH�� .DGDU� SD� VH� Y� VH]QDPX� Y� 3ULORJL� ,,� ]D� GRORþLWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� ]D�
NRQþQL� L]GHOHN� XSRUDEOMD� SUDYLOR�� NL� GRORþD� QDMYLãMR� YUHGQRVW� YVHK� YNOMXþHQLK� PDWHULDORY�
brez porekla, skupna vrednost materialov brez poreNOD�� YNOMXþHQLK� QD� R]HPOMX� GRORþHQH�
SRJRGEHQLFH�� XSRãWHYDQD� VNXSDM� V� VNXSQR� GRGDQR� YUHGQRVWMR�� SULGREOMHQR� ]XQDM� GRORþHQH�
GUåDYH� ()7$� DOL� 6ORYHQLMH� ]� XSRUDER� GRORþE� WHJD� þOHQD�� QH� VPH� SUHVHJDWL� QDYHGHQHJD�
odstotka. 

 
5. =D� QDPHQH� XSRUDEH� GRORþE� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� ãWHMH�� GD� �VNXSQD� GRGDQD�

YUHGQRVW��SRPHQL�YVH�VWURãNH��QDVWDOH�]XQDM�GRORþHQH�GUåDYH�()7$�DOL�6ORYHQLMH��YNOMXþQR�]�
YUHGQRVWPL��WDP�YNOMXþHQLK�PDWHULDORY�� 

  
6. 'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� QH� XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHONH�� NL� QH� izpolnjujejo 

SRJRMHY�� GRORþHQLK� Y� VH]QDPX� 3ULORJH� ,,�� DOL� ]D� L]GHONH�� NL� VH� ODKNR� ãWHMHMR� ]D� ]DGRVWL�
REGHODQH�DOL�SUHGHODQH�VDPR�RE�XSRUDEL�VSORãQH� WROHUDQFH��GRORþHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX����
þOHQD� 

 
7.  'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� QH� YHOMDMR� ]D� L]Gelke iz 50. do 63. poglavja 

harmoniziranega sistema. 
 
8. 9VDND�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��NL�MH�]DMHWD�]�GRORþEDPL��WHJD�þOHQD��RSUDYOMHQD�]XQDM�GUåDYH�

()7$�DOL�6ORYHQLMH��VH�RSUDYL�Y�VNODGX�V�SRVWRSNL�R�]DþDVQHP�L]YR]X�QD�RSOHPHQLWHQMH�DOL�
podobnimi postopki . 

 
����þOHQ 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, 

NL� L]SROQMXMHMR� ]DKWHYH� WHJD� SURWRNROD� � LQ� � VH� SUHYDåDMR� QHSRVUHGQR� PHG� GUåDYDPL�
SRJRGEHQLFDPL�DOL�þH]�R]HPOMD�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����LQ����þOHQX��9HQGDU�VH�L]GHONL��
NL� VHVWDYOMDMR�HQR�VDPR�QHGHOMHQR�SRãLOMNR�� ODKNR�SUHYDåDMR�þH]�GUXJD�R]HPOMD��þH�GR� WHJD�
SULGH��V�SUHWRYDUMDQMHP�DOL�]DþDVQLP�VNODGLãþHQMHP�QD�WHK�R]HPOMLK�SRG�SRJRMHP��GD�MH�EODJR�
Y�GUåDYL�WUDQ]LWD�DOL�VNODGLãþHQMD�RVtalo 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. 
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,]GHONL� V� SRUHNORP� VH� ODKNR� SRãLOMDMR� SR� FHYRYRGLK� þH]� R]HPOMD�� NL� QLVR� R]HPOMD� GUåDY�
pogodbenic. 

 
2. .RW� GRND]LOR�� GD� VR� L]SROQMHQL� SRJRML�� GRORþHQL� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� MH� WUHED� SUHGORåLWL�

FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 
 

a) HQ� VDP� WUDQVSRUWQL� GRNXPHQW�� NL� SRNULYD� SUHYR]� L]� GUåDYH� L]YR]QLFH� þH]� � GUåDYR�
tranzita, ali 

 
b) SRWUGLOR��NL�JD�L]GDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�WUDQ]LWD��NL� 

 
(i) YVHEXMH�QDWDQþHQ�RSLV�L]GHONRY� 

 
�LL�� � � � � � QDYDMD� GDWXPH� UD]WRYDUMDQMD� LQ� SRQRYQHJD� QDWRYDUMDQMD� L]GHONRY� LQ� þH���������������
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
         
           in 

 
(iii) SRWUMXMH�SRJRMH��SRG�NDWHULPL�VR�ELOL�L]GHONL�]DGUåDQL�Y�GUåDYL�WUDQ]LWD��DOL� 

 
c) þH�WHK�QL��NDWHUH�NROL�GRNXPHQWH��NL�WR�GRND]XMHMR� 

 
 

����þOHQ 
 

    Razstave 
 
1. Za izdelke s poreklRP�� NL� VH� SRãLOMDMR� QD� UD]VWDYR� ]XQDM� GUåDY� SRJRGEHQLF� DOL� (YURSVNH�

VNXSQRVWL�DOL�Y�GUXJR�GUåDYR�D�UD]HQ�WLVWLK��NL�VR�RPHQMHQH�Y����LQ����þOHQX��LQ�VR�SR�UD]VWDYL�
SURGDQL�]�QDPHQRP�XYR]D�Y�GUåDYR�()7$��DOL�Y�6ORYHQLMR��YHOMDMR�SUL�XYR]X�XJRGQRVWL�SR�
GRORþEDK�WHJD�VSRUD]XPD��þH�VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 

 
a) MH� L]YR]QLN� WH� L]GHONH� SRVODO� L]� GUåDYH�()7$�DOL� L]� 6ORYHQLMH� Y� GUåDYR�� Y� NDWHUL� MH��

razstava in jih tam razstavljal, 
  

b) MH� WD� L]YR]QLN� L]GHONH� SURGDO� DOL� MLK� NDNR� GUXJDþH� GDO� QD� UD]SRODJR� RVHEL� Y� GUåDYL�
EFTA ali v Sloveniji, 

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

poslani na razstavo, 
  in 
 

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug 
namen kot za predstavitev na razstavi. 
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2. 'RND]LOR� R� SRUHNOX� PRUD� ELWL� L]GDQR� DOL� L]SROQMHQR� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND� LQ�
SUHGORåHQR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� QD� RELþDMHQ� QDþLQ�� 9� QMHP� PRUDWD� ELWL�
navedena ime 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 za zasebne namene v 
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki 
ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 

IV.  ODDELEK 
 

3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 
 

����þOHQ 
 

3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
1. =D� PDWHULDOH� EUH]� SRUHNOD�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� SUL� L]GHODYL� L]GHONRY� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH�

EFTA,  Slovenije ali  Evropske skupnosti ali iz eQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y���� LQ����
þOHQX��]D�NDWHUH�VH�L]GD�DOL�VHVWDYL�GRND]LOR�R�SRUHNOX�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�9��RGGHOND��VH�Y�
GUåDYL� ()7$� DOL� Y� 6ORYHQLML� QH� PRUHMR� XYHOMDYOMDWL� NDNUãQD� NROL� SRYUDþLOD� FDULQH� DOL�
RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH� 

 
 
2. PrepRYHG� L]� SUYHJD� RGVWDYND� VH� QDQDãD� QD� NDNUãQR� NROL� GHOQR� DOL� FHORWQR� SRYUDþLOR��

RGSXVWLWHY� DOL� QHSODþLOR� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY�� NL� LPDMR� HQDNRYUHGQL� � XþLQHN�� NL� VH�
ODKNR� XSRUDEOMD� Y� GUåDYL� ()7$� DOL� Y� 6ORYHQLML� L]UHFQR� � DOL� � SRVOHGLþQR�� ]D� PDWHULDOH� 
uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, 
LQ�QH���þH�WDP�RVWDQHMR�]D�GRPDþR�SRUDER� 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih 

organov pripravljen kadDU� NROL� SUHGORåLWL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR�� GD� ]D�
materLDOH�EUH]�SRUHNOD��XSRUDEOMHQH�SUL�L]GHODYL�WHK�L]GHONRY��QL�ELOR�SUHMHWR�SRYUDþLOR�FDULQH�
LQ�GD�VR�ELOH�YVH�FDULQVNH�GDMDWYH�DOL�GDMDWYH�]�HQDNRYUHGQLP�XþLQNRP��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�
takH�PDWHULDOH��GHMDQVNR�SODþDQH� 

 
4. 'RORþEH�SUYHJD�GR�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SUDY�WDNR�XSRUDEOMDMR�]D�HPEDODåR�Y�VPLVOX�GUXJHJD�

RGVWDYND����þOHQD��]D��GRGDWNH��QDGRPHVWQH�GHOH�LQ�RURGMH�Y�VPLVOX����þOHQD�LQ�]D�L]GHONH�Y�
JDUQLWXUDK�Y�VPLVOX�����þOHQD��þH�VR�WDki predmeti brez porekla. 

 
5. 'RORþEH� SUYHJD� GR� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� XSRUDEOMDMR� VDPR� ]D� PDWHULDOH�� ]D� NDWHUH� � YHOMD�

VSRUD]XP��1DGDOMH�QH�SUHSUHþXMHMR�XSRUDEH�VLVWHPD�FHQRYQLK�QDGRmestil, ki se uporabljajo 
SUL�L]YR]X�NPHWLMVNLK�L]GHONRY�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�                     sporazuma . 

 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29 12. 2001 / Stran 12201 

EFTA - PRILOGE 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU  
 
 

����þOHQ 
 

Splošne zahteve 
 
1. =D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]��GUåDYH�()7$��SUL�XYR]X�Y�6ORYHQLMR�WHU�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]���

6ORYHQLMH��SUL��XYR]X��Y���GUåDYR�()7$���YHOjajo  ugodnosti  sporD]XPD�RE�SUHGORåLWYL�ERGLVL� 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) Y�SULPHULK��GRORþHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX�����þOHQD��L]MDYH�L]YR]QLND��Y��QDGDOMHYDQMX�
�L]MDYD� QD� UDþXQX��� QD� UDþXQX�� � REYHVWLOX� R� RGSUHPL� DOL� GUXJHP� WUJRvinskem 
GRNXPHQWX�� NL� GRYROM� QDWDQþQR� RSLVXMH� WH� L]GHONH�� GD� MLK� MH� PRJRþH� SUHSR]QDWL��
EHVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX�MH�Y�3ULORJL�,9� 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih 

GRORþD�����þOHQ��YHOMDMR�XJRGQRVWL�VSRUD]XPD��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�NDWHUL�NROL�]JRUDM�
navedeni dokument.   

 
����þOHQ 

       
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi GUåDYH� L]YR]QLFH�QD�SRGODJL�SLVQH�

zahteve izvR]QLND�DOL�QMHJRYHJD�SRREODãþHQHJD�]DVWRSQLND�QD�L]YR]QLNRYR�RGJRYRUQRVW� 
 
2. 9� WD� QDPHQ� L]SROQL� L]YR]QLN� DOL� QMHJRY�SRREODãþHQL� ]DVWRSnik obrazca potrdila o prometu 

blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se 
L]SROQLWD� Y� HQHP� RG� XUDGQLK� MH]LNRY� GUåDY� SRJRGEHQLF�� DOL� Y� DQJOHãþLQL�� LQ� Y� VNODGX� ]�
GRORþEDPL�QRWUDQMHJD�SUDYD�GUåDYH�L]YR]QLFH��ýH�VR�QDSLVDQL�]�URNR��PRUDMR�ELWL�L]SROQMHQL�V�
þUQLORP� LQ� V� WLVNDQLPL� þUNDPL�� Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez 
SUD]QLK� YPHVQLK� YUVWLF��ýH� SROMH� QL� Y� FHORWL� ]DSROQMHQR�� MH� WUHED� SRG� ]DGQMR� YUVWLFR� RSLVD�
SRWHJQLWL�YRGRUDYQR�þUWR�LQ�SUHþUWDWL��SUD]HQ�SURVWRU�SRG�QMR� 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, 

GD�QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�RUJDQRY�GUåDYH�L]YR]QLFH��Y�NDWHUL�VH�L]GD�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�
(85���� NDGDU� NROL� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� L]GHONRY� V�
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

 
4. PotrdiOR� R� SURPHWX� EODJD� (85��� L]GDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� ()7$� DOL� 6ORYHQLMH�� þH� VH�

L]GHONL�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�()7$��6ORYHQLMH�DOL� L]�HQH�RG�GUXJLK�
GUåDY��RPHQMHQLK�Y���� LQ����þOHQX�DOL� L]�(YURSVNH�VNXSQRVWL�� WHU� L]SROQMXMHMR�GUXJH�zahteve 
tega protokola . 
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5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga 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.Ti organi tudi  
zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo 
preveriti, ali je prostor, namenjen opisu i]GHONRY��L]SROQMHQ�WDNR��GD�L]NOMXþXMH�YVH�PRåQRVWL�
pripisov z namenom  goljufije. 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 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. 
 

����þOHQ� 
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. 1H�JOHGH�QD�VHGPL�RGVWDYHN�����þOHQD�VH�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���L]MHPRPD��ODKNR�

izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  þH� QL� ELOR� L]GDQR� RE� L]YR]X� ]DUDGL� QDSDN� DOL� QHQDPHUQLK� RSXVWLWHY� DOL� SRVHEQLK�

RNROLãþLQ� 
 
            ali 
 

 (b) þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP� ]DGRYROMLYR� GRNDåH�� GD� MH� ELOR� SRWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�
(85���L]GDQR��YHQGDU�RE�XYR]X�L]�WHKQLþQLK�UD]ORJRY 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 

RSUDYOMHQHP�SUHYHUMDQMX��þH�VH�SRGDWNL�Y�L]YR]QLNRYL�]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem 
spisu. 

 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh 

zaznamkov : 
 
 DE  “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT” 
 EN  “ISSUED RETROSPECTIVELY” 
 FR         “DÉLIVRÉ A POSTERIORI “ 
 IS   “ ÙTGEFI� EFTIR À” 
 IT  “ RILASCIATO A POSTERIORI “  
 NO  “ UTSTEDT SENERE” 
 SL  ” IZDANO NAKNADNO” 
  



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29 12. 2001 / Stran 12203 

EFTA - PRILOGE 

5. =D]QDPHN� L]�þHWUWHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�YSLVDQ�Y�SROMH�2SRPEH�SRWUGLOD�R�SURPetu blaga 
EUR.1. 

  
����þOHQ 

 
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. ýH�MH�ELOR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���XNUDGHQR��L]JXEOMHQR�DOL�XQLþHQR��ODKNR�L]YR]QLN�

carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih 
dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 
 
 DE  “DUPLIKAT” 
 EN  ”DUPLICATE” 
 FR  “DUPLICATA” 
 IS  “ EFTIRRIT” 
 NO  “ DUPLIKAT” 
 SL  “ DVOJNIK” 
 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 

prometu blaga EUR.1. 
 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, 

]DþQH�YHOMDWL�V�WHP��GDWXPRP� 
 
 

����þOHQ 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu 

 
ýH� VR� L]GHONL� V� SRUHNORP� GDQL� SRG� QDG]RU� FDULQVNLK� RUJDQRY� Y� � GUåDYL� ()7$� DOL� Y� 6ORYHQLML�� MH�
PRJRþH�]DPHQMDWL�SUYRWQR�GRND]LOR�R�SRUHNOX�]�HQLP�DOL�YHþ�SRWUGLOL�R�SRUHNOX�EODJD�(85���� zaradi 
pošiljanja vseh ali nekaterih L]GHONRY�GUXJDP�Y�GUåDYL�()7$�DOL�6ORYHQLML���1DGRPestno potrdilo ali 
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani 
izdelki. 
 

���D�þOHQ 
 

/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH 
 

1.  ýH�SUL�ORþHQHP�VNODGLãþHQMX�]DORJ�L]GHONRY�V�SRUHNORP�LQ�L]GHONRY�EUH]�SRUHNOD��Ni so enaki 
DOL� PHG� VHERM� ]DPHQOMLYL�� QDVWDQHMR� SUHFHMãQMH� VWURãNRYQH� DOL� PDWHULDOQH� WHåDYH�� ODKNR�
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako 
LPHQRYDQR�PHWRGR��ORþHQHJD�NQMLJRYRGVNHJD�L]ND]RYDQMD�� 
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2.  Ta metoda mRUD�]DJRWRYLWL��GD�MH�ãWHYLOR�SULGREOMHQLK�L]GHONRY�Y�GRORþHQHP�GRJRYRUMHQHP�
REGREMX��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��HQDNR��NRW�EL�JD�GRELOL��þH�EL�ELOH�]DORJH�
IL]LþQR�ORþHQH� 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da 

so ustrezni. 
 
4.  7D�PHWRGD�VH�YRGL�LQ�XSRUDEOMD�QD�SRGODJL�VSORãQLK�UDþXQRYRGVNLK�QDþHO��NL�YHOMDMR�Y�GUåDYL��

v kateri je bil izdelek narejen. 
 
5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 

NROLþLQH�L]GHONRY��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��1D�]DKWHYR�FDULQVNHJD�RUJDQD�
XSRUDEQLN�GD�L]MDYR�R�WHP��NDNR�VR�ELOH�NROLþLQH�YRGHQH� 

 
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, 

þH� JD� XSRUDbnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih 
SRJRMHY��GRORþHQLK�Y�WHP�SURWRNROX�� 

 
 

����þOHQ 
 

3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
1. ,]MDYR�QD�UDþXQX��RPHQMHQR�Y��SRGRGVWDYNX��E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD��ODKNR�GD� 

 
(a) SRREODãþHQL�L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD� 
 
            ali 

 
(b) NDWHUL�NROL�L]YR]QLN�]D�YVDNR�SRãLOMNR��NL�MR�VHVWDYOMD�HQ�DOL�YHþ�SDNHWRY��NL�YVHEXMHMR�

izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 
 
2. ,]MDYR�QD�UDþXQX�MH�PRåQR�GDWL��þH�VH�L]GHONi, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s 

SRUHNORP�L]�GUåDYH�()7$��6ORYHQLMH�DOL�L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����LQ����þOHQX�
ali iz Evropske skupnosti, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
3. ,]YR]QLN��NL�GDMH�L]MDYR�QD�UDþXQX��Pora biti kadar koli  pripravljen, da  na zahtevo carinskih 

RUJDQRY� GUåDYH� L]YR]QLFH� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

 
4. ,]MDYR� QD� UDþXQX�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y� 3ULORJL� ,9� mora izvoznik natipkati, odtisniti ali 

QDWLVQLWL� QD� UDþXQ�� REYHVWLOR� R� RGSUHPL� DOL� GUXJ� WUJRYLQVNL� GRNXPHQW� Y� HQL� RG� MH]LNRYQLK�
UD]OLþLF�� NL� VR� QDYHGHQH� Y� WHM� SULORJL�� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� QRWUDQMHJD� SUDYD� GUåDYH�
L]YR]QLFH��ýH�MH�QDSLVDQD�]�URNR��PRUD�ELWL�QDSLVDQD�V�þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL� 
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5. ,]MDYH� QD� UDþXQX� PRUDMR� LPHWL� L]YLUQL� ODVWQRURþQL� SRGSLV� L]YR]QLND�� 9HQGDU� � VH� � RG�
SRREODãþHQHJD� L]YR]QLND� Y� VPLVOX� � ���� þOHQD� QH� ]DKWHYD�� GD� SRGSLVXMH� WDNH� L]MDYH�� þH� VH�
FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�L]YR]QLFH�SLVQR�]DYHåH��GD�VSUHMHPD��SROQR�RGJRYRUQRVW�]D�YVDNR�
L]MDYR�QD�UDþXQX��SR�NDWHUL�JD�MH�PRJRþH�SUHSR]QDWL��NRW�GD�MR�MH�ODVWQRURþQR�SRGSLVDO� 

 
6. ,]MDYR�QD�UDþXQX�ODKNR�GD�L]YR]QLN�RE�L]YR]X�L]GHONRY��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD��DOL�QDNQDGQR���

þH� MH�SUHGORåHQD�FDULQVNLP�RUJDQRP�Y�GUåDYL�XYR]QLFL� �QDMNDVQHMH�Y�GYHK� OHWLK� �SR�XYR]X�
izdelkov, na katere se nanaša. 

 
����þOHQ 

 
3RREODãþHQL�L]YR]QLN 

 
1. &DULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH�ODKNR�SRREODVWLMR�NDWHUHJD�NROL� L]YR]QLND��Y�QDGDOMHYDQMX�

�SRREODãþHQHJD�L]YR]QLND���NL�Sogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da daje izjave na 
UDþXQX� QH� JOHGH� QD� YUHGQRVW� L]GHONRY�� QD� NDWHUH� VH� QDQDãD�� ,]YR]QLN�� NL� SURVL� ]D� WDNR�
SRREODVWLOR��PRUD�SUHGORåLWL� ]DGRYROMLYD�GRND]LOD�FDULQVNLP�RUJDQRP�R�VWDWXVX�SRUHNOD� WHK�
izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. &DULQVNL� RUJDQL� ODKNR� � RGREULMR� VWDWXV� SRREODãþHQHJD� L]YR]nika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
 
3. &DULQVNL�RUJDQL�GRGHOLMR�SRREODãþHQHPX�L]YR]QLNX�ãWHvilko carinskega pooblastila, ki mora 

biti na izjDYL�QD�UDþXQX� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL�VSUHPOMDMR�LQ�QDG]RUXMHMR��NDNR�SRREODãþHQ�L]YR]QLN�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR� 
 
5. &DULQVNL�RUJDQL�ODKNR�NDGDU�NROL�XPDNQHMR�SRREODVWLOR��7R�PRUDMR�VWRULWL��NDGDU�SRREODãþHQL�

L]YR]QLN�QH�SUHGORåL�GRND]LO��QDYHGHQLK�Y�SUYHP�RGstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih 
Y�GUXJHP�RGVWDYNX��DOL��GUXJDþH�QHSUDYLOQR�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR�� 

 
 

����þOHQ 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. 'RND]LOR�R�SRUHNOX�YHOMD�ãWLUL�PHVHFH�RG�GDWXPD�L]GDMH�Y�GUåDYL�L]YR]QLFL�LQ�PRUD�ELWL�Y�WHP�

roku predORåHQR�FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so �FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH�SUHGORåHQD�SR�L]WHNX�URND�]D�

SUHGORåLWHY��GRORþHQHJD�Y�SUYHP�RGVWDYNX��VH�ODKNR�VSUHMPHMR�]DUDGL�XSRUDEH�SUHferencialne 
REUDYQDYH�� þH� MLK� ]DUDGL� L]MHPQLK� RNROLãþLQ� QL� ELOR� PRåQR� SUHGORåLWL� GR� GRORþHQHJD�
NRQþQHJD�GDWXPD� 

 
3. 9�GUXJLK� SULPHULK� SUHGORåLWYH� ]� ]DPXGR� ODKNR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� VSUHMPHMR�

GRND]LOD�R�SRUHNOX��þH�VR�MLP�ELOL�L]GHONL�SUHGORåHQL�SUHG�WHP�NRQþQLP�GDWXPRP� 
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����þOHQ 
       

3UHGORåLWHY�GRND]LOD��R�SRUHNOX 
 
'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� SUHGORåLMR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL�� NL� VH�
XSRUDEOMDMR� Y� WHM� GUåDYL�� 2PHQMHQL� RUJDQL� ODKNR� ]DKWHYDMR� SUHYRG� GRND]LOD� R� SRUHNOX� WHU� ODKNR�
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki 
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma .  

 
����þOHQ� 

       
Uvoz po delih 

 
.DGDU� VH� QD� ]DKWHYR� XYR]QLND� LQ� SR� SRJRMLK�� NL� MLK� SUHGSLãHMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH��
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega pravila 
harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 
KDUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� XYDåDMR� SR� GHOLK�� VH� ]D� WH� L]GHONH� SUL� SUYHP� GHOQem uvozu carinskim 
RUJDQRP�SUHGORåL�HQR�VDPR�GRND]LOR�R�SRUHNOX� 
 

����þOHQ 
 

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 poreklRP��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�
GRND]LOR�R�SRUHNOX��þH�VH�WL�L]GHONL�QH�XYDåDMR�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH�LQ�MH�ELOD�GDQD�L]MDYD��GD�
XVWUH]DMR� ]DKWHYDP� WHJD� SURWRNROD�� LQ� QL� GYRPD� R� UHVQLþQRVWL� WDNH� L]MDYH�� ýH� VH� L]GHONL�
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list 
SDSLUMD��NL�VH�SULORåL�WHPX�GRNXPHQWX� 

 
2. 2EþDVQL�XYR]��SUL�NDWHUHP�JUH�OH�]D�L]GHONH�]D�RVHEQR�XSRUDER�SUHMHPQLNRY�DOL�SRWQLNRY�DOL�

QMLKRYLK�GUXåLQ��VH�QH�ãWHMH�]D�XYR]�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH��þH�MH�L]�QDUDYH�LQ�NROLþLQH�L]GHONRY�
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 

1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 
 

����þOHQ 
 

6SUHPOMDMRþL�GRNXPHnti  
 
'RNXPHQWL��RPHQMHQL�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�LQ�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD��NL�VH�XSRUDEOMDMR�
]D�GRND]RYDQMH��GD�VH�L]GHONL��]DMHWL�V�SRWUGLORP�R�SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDYR�QD�UDþXQX��ODKNR�
ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�()7$��6ORYHQLMH�DOL�L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����
LQ����þOHQX�DOL�L]�(YURSVNH�VNXSQRVWL��LQ�L]SROQMXjejo druge zahteve tega protokola, so med drugim 
lahko tudi naslednji:  
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(a) neposredno  o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev tega blaga, 
kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu; 

 
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali sestavljeni v 

GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML��NDGDU�VH�XSRUDEOMDMR�Y�VNODGX�]�Qotranjim pravom; 
 
(c) GRNXPHQWL��NL�GRND]XMHMR�SRVWRSHN�REGHODYH�DOL�SUHGHODYH�PDWHULDORY�Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�

6ORYHQLML��L]GDQL��DOL�VHVWDYOMHQL�Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML��NDGDU�VH�XSRUDEOMDMR�Y�VNODGX�
z notranjim pravom; 

 
(d) potrdila o prometu blaga (85��� DOL� L]MDYH� QD� UDþXQLK�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�

XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY��L]GDQD�DOL�VHVWDYOMHQD�Y�GUåDYL�()7$�DOL�Y�6ORYHQLML�Y�VNODGX�V�WHP�
SURWRNRORP�DOL�Y�HQL�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����LQ����þOHQX�DOL�Y�(YURSVNL�VNXSQRVWL��Y�
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu . 

 
����þOHQ 

 
6KUDQMHYDQMH�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 

 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

hraniti dokumente,  navedene v tretjHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
2. ,]YR]QLN�� NL� GDMH� L]MDYR� QD� UDþXQX�� PRUD� YVDM� WUL� OHWD� KUDQLWL� NRSLMR� WH� L]MDYH� NRW� WXGL�

GRNXPHQWH��QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
3 &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�L]YR]QLFH��NL�L]GDMDMR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����PRUDMR�vsaj 

WUL�OHWD�KUDQLWL�]DKWHYH���QDYHGHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�XYR]QLFH�PRUDMR�YVDM�WUL�OHWD�KUDQLWL�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�(85���

LQ�L]MDYH�QD�UDþXQLK��NL�VR�MLP�ELOL�SUHGORåHQL� 
 

����þOHQ� 
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. ýH� VR� XJRWRYOMHQH� PDQMãH� UD]OLNH� PHG� QDYHGEDPL� QD� GRND]LOX� R� SRUHNOX� � LQ� WLVWLPL� QD�

GRNXPHQWLK�� NL� VR� ELOL� SUHGORåHQL� FDULQVNHPX� RUJDQX� ]DUDGL� L]SROQMHYDQMD� XYR]QLK�
IRUPDOQRVWL� ]D� L]GHONH�� WR� ãH� QH� SRPHQL� QLþQRVWL� RPHQMHQHJD� GRND]LOD�� þH� VH� SUDYilno 
XJRWRYL��GD�WD�GRNXPHQW�XVWUH]D�SUHGORåHQLP�L]GHONRP� 

 
2. 2þLWQH�REOLNRYQH�QDSDNH��NRW�VR�QSU��WLSNDUVNH��QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QH�PRUHMR�ELWL�UD]ORJ�

]D�]DYUQLWHY��þH�WH�QDSDNH�ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

EFTA - PRILOGE 
 

����þOHQ 
       

=QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
 
1. =D�XSRUDER�GRORþE� L]� WRþNH�E��SUYHJD�RGVWDYND����� þOHQD� LQ� WUHWMHJD�RGVWDYND����� þOHQD�Y�

SULPHULK��NR�VH�L]GD�UDþXQ�Y�GUXJL�YDOXWL�NRW�HYUR��YVDNR�OHWR�YVDND�RG��GUåDY��RPHQMHQLK�Y�
��� LQ����þOHQX�� �GRORþL�]QHVNH�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�GUåDY��NL�XVWUH]DMR�]QHVNRP��L]UDåHQLP�Y�
evrih. 

 
2.  =D�SRãLOMNR�VH�ODKNR�XYHOMDYOMDMR�XJRGQRVWL�Y�VNODGX�V�WRþNR�E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�DOL�

V� WUHWMLP� RGVWDYNRP� ���� þOHQD� V� VNOLFHYDQMHP� QD� YDOXWR�� Y� NDWHUL� VH� L]GD� UDþXQ�� JOHGH� QD�
znesek, ki ga�MH�GRORþLOD�WD�GUåDYD� 

 
3.  Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti 

QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVNRY�� L]UDåHQLK�Y�HYULK��SR�WHþDMX�QD�SUYL�GHORYQL�GDQ�Y�RNWREUX�LQ�VH�
uporabljajo od 1. januarja naslednjegD� OHWD�� 'UåDYH� SRJRGEHQLFH� VH� XUDGQR� REYHVWL� R� WHK�
zneskih. 

 
4.  'UåDYD� ODKNR� ]DRNURåL� QDY]JRU� DOL� QDY]GRO� ]QHVHN�� NL� JD� GREL� SUL� SUHUDþXQDYDQMX�Y� HYULK�

L]UDåHQHJD� ]QHVND�� Y� QDFLRQDOQR� YDOXWR�� =DRNURåHQL� ]QHVHN� VH� RG� ]QHVND�� NL� VH� GREL� SUL�
SUHUDþXQX��QH�VPH�UD]OLNRYDWL�]D�YHþ�NRW���RGVWRWNRY��'UåDYD�ODKNR�REGUåL�QHVSUHPHQMHQR�
SURWLYUHGQRVW�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVND��L]UDåHQHJD�Y�HYULK��þH�RE�OHWQL�XVNODGLWYL�L]�WUHWMHJD�
RGVWDYND� SUHUDþXQ� WHJD� ]QHVND� SUHG� NDNUãQR� NROL� ]DRNURåLWYLMR� YHþML� ]D� PDQM� NRW� ���
odstotkov  protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko 
]DGUåL�QHVSUHPHQMHQD��þH�EL�SUHUDþXQ�SRY]URþLO�]PDQMãDQMH�WH�SURWLYUHGQRVWL� 

 
5.  6NXSQL�RGERU�QD�]DKWHYR�NDWHUH�NROL�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF�SUHJOHGD�Y�HYULK�L]UDåHQH�]QHVNH. 

6NXSQL� RGERU� SUL� WHP� SUHJOHGX� XSRãWHYD� ]DåHOHQR� RKUDQMDQMH� UHDOQLK� XþLQNRY� WHK�
YUHGQRVWQLK�RPHMLWHY��9�WD�QDPHQ�VH�ODKNR�RGORþL�]D�VSUHPHPER�]QHVNRY��L]UDåHQLK�Y�HYULK� 

 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 
 

����þOHQ 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
 
 1. &DULQVNL�RUJDQL�GUåDY�()7$�LQ�6ORYHQLMH�VL�SUHN�6HNUHWDULDWD�()7$�PHGVHERMQR�L]PHQMDMR�

Y]RUþQH� RGWLVH� åLJRY�� NL� MLK� XSRUDEOMDMR� QMLKRYL� FDULQVNL� RUJDQL� SUL� L]GDMDQMX� SRWUGLO� R�
prometu blaga EUR.1, in  naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje  teh potrdil 
LQ�L]MDY�QD�UDþXQLK. 
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2. 'D� EL� ]DJRWRYLOL� SUDYLOQR� XSRUDER� WHJD� SURWRNROD�� VL� GUåDYH� ()7$� LQ� 6ORYHQLMD� SUHN�
pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o 
SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDY�QD�UDþXQLK�WHU�WRþQRVWL�LQIRUPDFLM��NL�VR�WDP�QDYHGHQH� 

         
����þOHQ 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. 'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� QDNQDGQR� SUHYHUMDMR� QDNOMXþQR� DOL� NDGDU� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH�

XYR]QLFH�XSUDYLþHQR�GYRPLMR�R�SULVWQRVWL� WHK�GRNXPHQWRY��VWDWXsu porekla teh izdelkov ali 
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. =DUDGL� L]YDMDQMD� GRORþE� SUYHJD� RGVWDYND� PRUDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� YUQLWL�

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in UDþXQ��þH�MH�ELO�SUHGORåHQ��L]MDYR�QD�UDþXQX�DOL�NRSLMR�WHK�
dokumentov cDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� L]YR]QLFH�� LQ� þH� MH� XVWUH]QR�� QDYHVWL� UD]ORJH� ]D�
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen dokument ali 
LQIRUPDFLMD��NL�NDåH��GD�VR�SRGDWNL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QDSDþQL� 

 
3. Preverjanje opravljajo cariQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH� V ta namen imajo pravico zahtevati 

katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri 
koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. ýH� VH� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� RGORþLMR�� GD� ERGR� ]DþDVQR� SUHQHKDOL� SUL]QDYDWL�

SUHIHUHQFLDOQR� REUDYQDYR� ]D� WH� L]GHONH�� PHGWHP� NR� þDNDMR� QD� L]LGH� SUHYHUMDQMD�� PRUDMR�
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

REYHãþHQL� þLP�SUHM� �� ,]LGL�PRUDMR� MDVQR�SRND]DWL�� DOL� VR�GRNXPHQWL�YHURGRVWRMQL� LQ� þH� VH�-
L]GHONL��QD�NDWHUH�VH�QDQDãDMR��ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�()7$��6ORYHQLMH�
ali iz ene� RG� GUXJLK� GUåDY�� NL� VR� RPHQMHQH� Y� ��� LQ� ��� þOHQX� DOL� L]�(YURSVNH� VNXSQRVWL�� WHU�
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

 
6. ýH� Y� SULPHULK� XSUDYLþHQHJD� GYRPD� QL� RGJRYRUD� Y� GHVHWLK�PHVHFLK� RG� GDWXPD� ]DKWHYH� ]D�

SUHYHUMDQMH�� DOL� þH� RGJRYRU� QH� YVHEXMH� ]DGRVWQH� LQIRUPDFLMH� ]D� GRORþLWHY� YHURGRVWRMQRVWL�
obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali 
SUHYHUMDQMH�� UD]HQ� Y� L]MHPQLK� RNROLãþLQDK�� ]DYUQHMR� XSUDYLþHQRVW� ]D� SUHIHUHQFLDOQR�
obravnavo. 

 
����þOHQ 

 
Reševanje sporov 

 
ýH� SULGH� GR� VSRURY� Y� ]YH]L� V� SRVWRSNL� � SUHYHUMDQMD� L]� ���� þOHQD�� NL� MLK� QL� PRJRþH� UHãLWL� PHG�
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
SUHYHUMDQMD��DOL�þH�VH�SRMDYL�YSUDãDQMH�JOHGH�UD]ODJH�WHJD�SURWRNROD��MLK�MH�WUHED�SUHGORåLWL�6NXSQHPX�
odboru.  
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9�YVHK�SULPHULK�VH�VSRUL�PHG�XYR]QLNRP�LQ�FDULQVNLPL�RUJDQL�GUåDYH�XYR]QLFH�UHãXMHMR�Y�VNODGX�]�
]DNRQRGDMR�WH�GUåDYH�  

 
 

����þOHQ 
 

Kazni 
 
.D]QRYDQ�ER�YVDNGR��NL�VHVWDYL�DOL�SRY]URþL��GD�VH�VHVWDYL�GRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke, 
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
 
 

����þOHQ� 
 

Proste cone 
 
1. 'UåDYH�()7$�LQ�6ORYHQLMD�XNUHQHMR�YVH�SRWUHEQR��GD�]DJRWRYLMR��GD�VH�L]GHONL��V�NDWHULPL�VH�

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 niso opravljeni drugi postopki 
UD]HQ��RELþDMQLK��NL�VR�SRWUHEQL�]D�SUHSUHþHYDQMH�QMLKRYHJD�SRVODEãDQMD� 

  
2. ýH� VH� NRW� L]MHPD� RG� GRORþE� L]� SUYHJD� RGVWDYND� L]GHONL� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH� ()7$� DOL�

Slovenije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo 
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o 
SURPHWX� EODJD�(85���� þH� MH� RSUDYOMHQD� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� WHJD�
protokola. 

 
 

VII. ODDELEK 
 
 

.21ý1(�'2/2ý%(� 
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Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

9�RNYLUX�6NXSQHJD�RGERUD�VH�Y�VNODGX�V�SHWLP�RGVWDYNRP�����þOHQD�VSRUD]XPD�XVWDQRYL�SRGRGERU�
za carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja 
QHQHKQR�REYHãþDQMH�LQ�SRVYHWRYDQMH�PHG�VWURNRYQMDNL� 
 
6HVWDYOMDMR�JD�VWURNRYQMDNL�L]�GUåDY�SRJRGEHQLF��NL�VR�RGJRYRUQL�]D�YSUDãDQMD�Y�]YH]L�V�FDULQVNLPL�
zadevami in vprašanji porekla. 
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PRILOGA I k protokolu B
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za zadostiobdelane ali predelane v smislu 6.
člena .

Opomba 2:

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

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

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

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

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status
blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v državi pogodbenici.

Na primer:

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

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na
podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. 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 ni.

3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe " izdelava iz materialov  iz katere koli tarifne
številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli
tarifne številke (tudi materiali istega opisa in iz istega
poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 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..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne
števike, vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot
je izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo  materiali iz
katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot
izdelek v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

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

Na primer:

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

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

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

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

Opomba 4:

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

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

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

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

Opomba 5:

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

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

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlins-
ka  tekstilna  vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– prevodni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)

– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)

–  druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

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

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

– izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana pre-
ja), ki  vključujejo trak  z jedrom iz aluminijaste foli-
je ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega
z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne prese-
ga 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima sloje-
ma

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko  uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega   10% teže
preje.
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Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali vol-
nena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih
se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje),
ali kombinacija obeh prej  uporabi, če njihova skupna
teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

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

Na primer:

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

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

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

Opomba 6:

6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni
materiali (razen  vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu,
lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je
drugačna od tarifne številke izdelka  in če  njihova
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

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

Na primer:

Če pravilo v seznamu 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, čeprav  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
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
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m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katal-
izatorja, razen obdelave za razžveplanje,  kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar
se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;

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

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

p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote,
parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase
olja) iz tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko
kristalizacijo.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine
žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino
žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II k protokolu B
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki 

dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

2. pgl. Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 1. in 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

3.  pgl. Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri  so vsi upora-
bljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smet-
ana, jogurt, kefir in drugo fermen-
tirano ali  kislo mleko in smetana, 
koncentrirano ali ne, z  dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil, aroma-
tizirano ali z dodanim sadjem, lupi-
nastim sadjem ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

4. poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok 

(razen ananasovega, citronin-
ega ali grenivkinega) iz tar. št. 
2009 s poreklom, in

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

ex 5. pgl. Proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje ščetin 
in dlak.

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

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

6. poglavja v celoti pridobljeni, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.
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7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 7. poglavja v celoti 
pridobljeni.

8. pgl. Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v 

celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  pri-
dobljeni, in 

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

ex 9. pgl. Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki vse-
bujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere 
koli tarifne številke.

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 10. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl. Proizvodi mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenični gluten; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita, užitne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713

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

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske in zdravilne rastline; slama in 
krma 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 12. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
1301 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sred-
stva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

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

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski proizvodi, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 14. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja živalskega in rastlin-
skega izvora in proizvodi nji-
hovega razkrajanja; predelane 
užitne masti; voski živalskega in 
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot 
je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja maščoba (vključno z mas-
tjo) in piščančja maščoba, razen 
tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1502 Maščobe živali vrste goved, ovac 
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni 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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2.  poglavja v 
celoti pridobljeni.

1507 do 1515 Rastlinska olja in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega jedra, 
babasu, tungovo in oiticica olje, 
mirtin vosek in japonski vosek, 
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, 
razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni rastlinski materiali v celoti pri-
dobljeni.

1516 Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, reesterificirani 
ali elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje nepre-
delani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

2. poglavja v celoti pridobljeni, 
in 

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

1517 Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj živalskega 
ali rastlinskega izvora ali frakcij 
različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, primerni za prehrano, 
razen jedilnih masti ali olj ali nji-
hovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
-  so vsi uporabljeni materiali iz 

2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni, in

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali 
- so vsi uporabljeni materiali iz 

3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza v trdnem stanju, z 
dodatki za aromatiziranje in barvili

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

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodat-
kov za aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice umet-
nega ter naravnega medu; kara-
melni sladkor:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Stran 12220 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

- Kemično čista maltoza in fruk-
toza

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1702.

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali že s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatki za 
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

18. pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v količini manj kot 40 mas. 
%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo,  ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 
0401 do 0404 brez dodatka 
kakavovega prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini manj 
kot 5 mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, 
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Sladni  ekstrakt

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev

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

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita in  žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
-  so vsa uporabljena žita in  

žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, in

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

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz krompir-
jevega 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 obliki kosmičev ali druge 
oblike (razen moke, drobljencev in 
zdroba), predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena 

žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in koruze vrste 
Zea indurata, in njunih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, in 

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega: hostije, 
prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, 
rižev papir in podobni izdelki

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

ex 20. pgl. Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški ali 
drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je  vse upora-
bljeno sadje, oreški ali vrtnine v 
celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo naj-
manj 5 mas.% škroba, pripravljeni 
ali konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in ex 
2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzervi-
ran drugače kot v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, oreški, sadne 
lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (suhi, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji ali pireji iz oreškov in 
sadne paste  ali paste iz oreškov, 
dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 2008 - Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola

- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih oreškov in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 
0801, 0802 in od 1202 do 1207 
presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl. Razna živila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na 
osnovi kave, pravega čaja ali maté 
čaja; pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki in nji-
hovi ekstrakti, esence in koncent-
rati

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena.

2103
Pripravki za omake in pripravljene 
omake, kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice začimbnih 
sredstev; gorčična moka in zdrob 
in pripravljena gorčica:

- Pripravki za omake in pripravl-
jene omake, kombinirane 
začimbe in kombinirane 
mešanice začimbnih sredstev 

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabi gorčična moka ali zdrob 
ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen priprav-
ljenih ali konzerviranih vrtnin iz 
tar. št. od 2002 do 2005.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2106 Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl. Pijače, alkoholi in kis; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni.

2202 Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge brezalko-
holne pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v 
tar. št. 2009

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali  grenivk-
inega) s poreklom.

2207 Nedenaturiran etanol (nevtralni, 
sintetični ali fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali 
več; denaturirani etanoli, s katero 
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2208 Nedenaturirani etanol, z vseb-
nostjo manj kot 80 vol.%; destilati, 
likerji  in druge alkoholne pijače s 
katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 2207 
ali 2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, 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 indus-
trije; pripravljena krma za živali; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti 
iz rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz   2. in 3. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin 
za namakanje), z vsebnostjo pro-
teinov, računano na suh proizvod, 
več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabl-
jena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki 
ekstrakcije olivnega olja, ki vse-
bujejo več kot 3 mas. % olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri so vse upora-
bljene olive v celoti pridobljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, slad-

kor ali melase, meso ali mleko 
s poreklom, in

-  so vsi uporabljeni materiali iz 
3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi materiali 
iz 24. poglavja v celoti pridobl-
jeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

ex 25. pgl. Sol; žveplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504 Naravni grafit, z obogateno vse-
bino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega 
grafita.

ex 2515 Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke ali 
plošče debeline do vključno 25 
cm

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

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali kako 
drugače razrezani v kvadratne ali 
pravokotne bloke ali plošče 
debeline do vključno 25 cm

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

ex 2518 Dolomit, žgan (magnezijev-kal-
cijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen tal-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo pečenega (sintranega) mag-
nezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabi naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

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

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncen-
trata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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26. pgl. Rude, žlindre in pepeli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
proizvodi njihove destilacije; bitu-
minozne snovi; mineralni voski; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih masa aromatskih 
sestavin presega maso nearo-
matskih sestavin, ki so podobna 
mineralnim oljem dobljenim z des-
tilacijo katrana iz črnega premoga 
pri visoki temperaturi, katerih se 
65 vol. % ali več destilira pri tem-
peraturi do 250o C (vključno z 
mešanicami naftnih olj in ben-
zenom), za pogonsko gorivo ali 
kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Surova olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov 

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih materialov.

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih materia-
lov, razen surovih ter proizvodi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, ki vsebujejo po masi 
70 % ali več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih materia-
lov, če so ta olja osnovne sesta-
vine teh proizvodov; odpadna olja

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

ali

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

 
ali

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

2712 Vazelin; parafinski vosek, mik-
rokristalni vosek iz nafte, stiskani 
parafini, ozokerit, vosek iz rjavega 
premoga ali lignita, vosek iz šote, 
drugi mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

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

ali

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

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

Postopki  rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih pro-
cesov.(1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in  katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineral-
nega katrana ali mineralne 
katranske smole (npr.: bizumi-
nozni kit, “cutback”)

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova  skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28. pgl. Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih zemel-
jskih kovin in radioaktivnih ele-
mentov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetrabo-
rata pentahidrata.

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

ex 29. pgl. Organski kemijski proizvodi; razen 
za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2902 Cikloalkani in cikloalkeni (razen 
azulenov), benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot pogonsko 
gorivo ali za kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2905 Kovinski alkoholati alkoholov iz te 
tar. št. in  iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  2905. Lahko 
pa se uporabijo kovinski alkohol-
ati iz te tar. št.  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

2915 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline, njihovi halogenski, 
sulfo-,nitro-ali 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 halogen-
ski sulfo-, nitro-in nitrozo-
derivati

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

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.

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika;

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar 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

ex 2939

Nukleinske kisline in njihove soli, 
kemično določene ali ned-
oločene; druge heterociklične 
spojine

Koncentrati iz makove slame, ki 
vsebujejo manj kot 50 mas.% 
alkaloidov  

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar 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 pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 30. pgl. Farmacevtski proizvodi; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi ter modificirani imu-
nološki proizvodi, dobljeni po 
biotehničnih postopkih ali kako 
drugače; cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen kvasovk) 
in podobni proizvodi:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh 
sestavin ali več, ki so pomešani 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ali nepomešani 
izdelki za te namene, pripravl-
jeni v odmerjene doze ali v 
oblike ali pakiranje za prodajo 
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo:

- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako,  kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - živalska kri, pripravljena za ter-
apevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali , ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina, globulina iz 
krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - hemoglobin, globulin iz krvi in 
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. 
št. 2941

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega    20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materalov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna .

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3006 Odpadni farmacevtski proizvodi 
definirani z opombo 4(k) v tem 
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, 
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl Gnojila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente -dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; proizvodi iz tega poglavja v 
tabletah ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do vključno 10 kg bruto 
mase; razen za:

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

-  pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve, pig-
menti in druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti in 
druge tesnilne mase; tiskarske 
barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.                      

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

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz tar. 
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz tar. št. 
3205 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfum-
erijski, kozmetični in toaletni 
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s 
terpeni), vključno z zgoščenimi 
(trdimi) olji (concretes) in čistimi 
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in maščob 
v masteh, neeteričnih oljih, voskih 
ali podobnem, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo 
ali maceracijo; stranski terpenski 
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  materiali iz 
druge "skupine" (4) v tej tar. št. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravl-
jeni voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni proiz-
vodi, paste za modeliranje in 
"zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali 
olj, pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitu-
minoznih mineralov, stisn-
jenega parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 

lastnost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso 

kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih alko-
holov, ki imajo lastnost voskov 
iz tar. št.  3823, in 

- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabijo 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna  
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dek-
strina in drugih modificiranih 
škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3505.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

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

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični proiz-
vodi; vžigalice; piroforne zlitine; 
vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka,  pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3701 Fotografske plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetl-
jeni, iz kakršnega koli materiala, 
razen  iz papirja, kartona ali teks-
tila; plan filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št.  3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega    30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa  se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3701 in 3702, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
na svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 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 iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št. od 
3701 do 3704.

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

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske industr-
ije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

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

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

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

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

ex 3803 Rafinirano tal olje Rafiniranje surovega tal olja. 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  sulfat-
nega terpentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri (ester gums) Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni proizvodi, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo ali 
kot preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče in 
muholovke)

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

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki se upora-
bljajo v tekstilni, papirni, usnjarski 
in podobnih industrijah, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

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

3811 Preparati zoper detonacijo, anti-
oksidanti, preparati za prepreče-
vanje kopičenja smole, za 
zboljšanje viskoznosti, preparati 
za preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se uporabljajo v 
iste namene kot mineralna olja:

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

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3812 Pripravljeni pospeševalci vul-
kanizacije, sestavljeni plastifika-
torji za gumo in plastične mase, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za gumo in 
plastične mase

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

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

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

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje 
premazov ali lakov

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

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, dopi-
rane za uporabo v elektroniki

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

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki  po masi ne 
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

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

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali labora-
torijski reagenti na nosilcu ali brez 
njega, razen tistih iz  tar. št.  3002 
ali 3006; standardni referenčni 
vzorci

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

3823 Industrijske maščobne monokar-
bonske kisline; kisla olja iz rafi-
nacije; industrijski maščobni 
alkoholi

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z   drugimi 
materiali iz tar. št.  3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični proizvodi in preparati 
kemijske industrije in sorodnih 
industrij (vključno tudi s tistimi, ki 
so sestavljeni iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu:

- Naslednji iz te tarifne številke:

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

- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
št. 2905

- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofenirane sulfonske 
kisline, iz olj pridobljenih iz 
bituminoznih  mineralov in nji-
hovih soli

- - Ionski izmenjalci

- - Sušilci (getterji) za vakuumske 
cevi

- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

- - Amoniakova voda in izkoriščeni 
oksidi dobljeni pri čišenju plina 
iz  premoga

- - Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - Fuzelno in dipelovo olje

- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

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

3901 do 3915 Plastične mase v primarnih obli-
kah; odpadki, ostružki in ostanki iz 
plastike; razen za tar. št. ex 3907 
in 3912, za kateri so pravila 
določena v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna; 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.   Lahko pa 
se uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3912 Celuloza in njeni kemični derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih obli-
kah

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz iste tar. 
št., kot je izdelek 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 pravokot-
nih (vključno z kvadratnimi); 
drugi izdelki, bolj  obdelani kot 
le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, pred-
vsem cinka in natrija.

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

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

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poli-
estrskih folij debeline manj kot 
23 mikronov. (6)

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

3922 do 3926 Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 40. pgl Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in 
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

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

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume z zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji (plasti) in 
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka 
(gume):

- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 
in 4012.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovc ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno.

4104 do  4106 Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali necepl-
jena, toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož.

ali

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112 in 4113 Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar.št. od 
4104 do 4113.

ex 4114 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
od 4104 do 4106, 4112 ali 4113 
pod pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno:

- Plošče, križi in podobne oblike Beljenje ali barvanje, vključno  z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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4303 Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki

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

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (razčetverjen) Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali na koncih spojen, debeline nad 
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje 
s spajanjem na koncih.

ex 4408 Listi za furniranje (vključno s tis-
timi, ki so pridobljeni z rezanjem 
laminiranega lesa) in za vezane 
plošče debeline do vključno 6 
mm, spojene in drug les, žagan 
po dolžini, rezan ali lupljen 
debeline do vključno 6 mm, skobl-
jan, brušen  ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409 Les, profiliran vzdolž katerega koli 
roba, konca ali strani,  vključno  s 
skobljanim, brušenim ali na kon-
cih spojenim:

- Brušeni ali na koncih spojeni Brušenje  ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do ex 
4413

Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo deko-
racijo in druge oblikovane plošče

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razre-
zane na določeno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi trgovski 
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 4418 - Stavbno pohištvo in drugi les-
eni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utori) ali okrasne letve.

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

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

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlak-
nastih celuloznih materia-
lov;papirni ali kartonski odpadki in 
ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
mase, papirja ali kartona; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje ali 
prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v škat-
lah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje 
brez slike, iz papirja ali kartona; 
kompleti za dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in podobnih 
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
izdelki za pakiranje, iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali 
trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 4820 Bloki s pisemskim papirjem Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veli-
kosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi proizvodi grafične industr-
ije, rokopisi, tipkana besedila in 
načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tis-
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz tar. št. 4909 
in  4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vkl-
jučno s koledarskimi bloki:

- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  podla-
gah, ki niso iz papirja ali kar-
tona

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz   tar. št. 4909 
in  4911.

ex 50. pgl. Svila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 5003 Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za odvi-
janje, odpadki preje in raztrganimi 
tekstilnimi svilenimi materiali), 
mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov.

5004 do ex 5006 Svilena preja in preja iz svilenih 
odpadkov 

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- drugih naravnih vlaken, nemi-
kanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)

- 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 tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma 

(kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, termostabiliz-
iranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti 
krčenju, trajna končna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, poprav-
ljanje in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 52. pgl. Bombaž; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 5207 Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212 Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5306 do 5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311 Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5401 do 5406 Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 cene izdelka franko 
tovarna.

5501 do 5507 Umetna ali sintetična rezana 
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5508 do 5511 Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516 Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz : (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani mate-
rial; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopci in prameni ter proizvodi iz 
njih; razen za:

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
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 skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih  vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali

- kemičnih materialov, ali tek-
stilne kaše.

5604 Niti in kord iz gume, prekrit s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prev-
lečeni, prekriti, obloženi z gumo 
ali plastično maso:

- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom

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

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5605 Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je sestavljena 
iz tekstilne preje, trakov ali podob-
nih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombiniranih s kovino v obliki niti, 
trakov ali prahu ali prevlečenih s 
kovino

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 
5405, razen povitih proizvodov iz 
tar. št. 5605 in posukane preje iz 
konjske dlake iz grive in repa; 
ženiljska preja (vključno s 
kosmičeno ženiljsko prejo); efek-
tno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače  pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.
Preproge in druga talna prekriv-
ala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
preja iz polipropilenskega fila-
menta 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 vse-
bina vsakega filamenta ali vlakna 
manjša od 9 deciteksov, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

- Iz druge klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute,

- preje iz sintetičnih ali umetnih 
filamentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tka-
nine; čipke; tapiserije; pozamen-
tarija; vezenine; razen za:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z drobnim 
in križnim vbodom), vključno z 
konfekcioniranimi 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5810 Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

5901 Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo 
knjig in podobne namene; tkanine 
za risanje; projektno platno; 
kanafas, pripravljen za slikanje; 
toge tkanine (buckram) in  
podobni  tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, poliestra 
ali viskoznega rajona, velike trd-
nosti:

- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilni materiali, impregnirani, 
premazani, prevlečeni ali prekriti 
ali laminirani s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5904 Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na tekstilni 
podlagi, premazani, prevlečeni ali 
prekriti, vključno z razrezanimi v 
oblike 

Izdelava iz preje. (7)

5905 Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

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

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

- Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi materiali iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, prev-
lečeni ali prekriti; platna, slikana 
za odrske kulise, tkanine za atel-
jeje in podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni 
ali pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče ipd.; žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali za plin-
ske svetilke, impregnirani ali neim-
pregnirani:

- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih mate-
rialov za svetilke.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

5909 do 5911 Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tka-
nin ali krp iz tar. št. 6310.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge teh-
nične 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: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(8)

- - preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  pre-
vlečene s fenolno smolo,

- - preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih poliami-
dov, dobljenih z polikondenza-
cijo m- fenilendiamina in 
izoftalne kisline,

- -  monofilamenta iz politetraflu-
oretilena, (8)

- - preje iz sintetičnih tekstilnih    
vlaken iz poli (p- fenilenterefta-
lamida),

- -  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8)

- - kopoliestrskih monofilamentov  
iz poliestra in smole iz 
tereftalne kisline in 1.4-ciklo-
heksandietanola in izoftalne 
kisline,

- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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61. pgl. Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali nep-
osredno pridobljena v 
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih  za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in pribor za oblačila razen 
pletenih in kvačkanih izdelkov; 
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

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

Oblačila in pribor za oblačila,  za 
ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz aluminiz-
iranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (9)

6213 in 
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, nag-
lavne rute, tančice in podobni 
izdelki:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna. (9)

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano 
z najmanj dvema pripravljalnima 
ali končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse upora-
bljene 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.(9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tka-
nin, prevlečenih s folijo alumi-
niziranega poliestra

Izdelava iz  preje.(9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6301 do 6304 Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.(9) (10)

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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6306 Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za plovila, 
jadralne deske ali suhozemna 
vozila); izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz: (7) (9)

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307 Drugi gotovi tekstilni izdelki, vkl-
jučno z modnimi kroji za oblačila

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

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

Vsak sestavni del ali izdelek  v 
garnituri mora izpolnjevati pravilo, 
ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v 
garnituri. Sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pa se lahko vkl-
jučijo, če njihova skupna vred-
nost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; deli teh izdelkov; razen za:

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

6406 Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni izdelki; 
gamaše, ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl. Klobuki, kape in druga pokrivala 
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vključno tudi z podloženimi 
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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6505 Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali drugih tek-
stilnih metražnih materialov (razen 
iz trakov), vključno z podloženimi 
ali okrašenimi; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, vključno 
z podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice-stolčki, biči, korobači 
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in 
podobnimi dežniki)

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

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki 
iz perja in puha; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
betona, azbesta, sljude ali podob-
nih materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz skrilavca ali aglomer-
iranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

ex 6814 Izdelki iz sljude, vključno z aglom-
erirano ali rekonstituirano sljudo, 
na podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vkl-
jučno z aglomerirano ali rekonsti-
tuirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano,  
neokvirjeno in ne spojeno z 
drugimi materiali:

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste 
v skladu s standardi SEMII (11)

- Drugo 

Izdelava  iz neprevlečene pod-
lage iz steklene plošče iz  tar. št. 
7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vključno tudi z vzvrat-
nimi ogledali

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 vla-
ganje, čepi, pokrovi in druga zapi-
rala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

 Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih   nerazrezanih stek-
lenih izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7013 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo 
za mizo, v kuhinji, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih  nerazrezanih stek-
lenih  izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska) ročno pihanih steklenih 
izdelkov pod pogojem, da 
skupna vrednost uporabljenih 
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 reza-
nih niti, ali

- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; imitacije 
nakita; kovanci; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, sorti-
rani in začasno nanizani zaradi 
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Neobdelane Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106, 
7108  in 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.

- Polizdelki ali v obliki prahu Izdelava iz neobdelanih plemen-
itih kovin.

ex 7107, ex 7109 
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi kovi-
nami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sintetičnih ali rekon-
struiranih)

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

7117 Imitacije nakita Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s 
plemenitimi kovinami, pod 
pogojem, da vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegi-
ranega jekla

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

7208 do 7216 Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7217 Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjav-
nega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Žica iz nerjavnega jekla Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
toplo valjane palice v  ohlapno 
navitih kolobarjih, kotniki in profili 
iz drugih  legiranih jekel; votle pal-
ice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224.

7229 Žica iz drugih legiranih jekel Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73. pgl. Izdelki iz železa in jekla; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske 
tire, iz železa ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za tirna 
ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, dis-
tančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spa-
janje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304,
 7305 in 
7306

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

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

ex 7307 Pribor za cevi iz nerjavnega jekla 
(ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavl-
jen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje 
in peskanje kovanih polizdelkov, 
pod pogojem, da skupna vred-
nost uporabljenih kovanih 
izdelkov  ne presega 35% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12271

7308 Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr.: mostovi in mostne 
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali 
jekla; pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, pripravl-
jeni za uporabo v konstrukcijah, iz  
železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni kot-
niki in profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabiti.

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 za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7401 Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7402 Nerafiniran baker; bakrene anode  
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge ele-
mente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7405 Predzlitine bakra Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki; razen za: Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7501 do 7503 Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki meta-
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in aluminijasti izdelki; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

7601 Aluminij, surov
Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ali
Izdelava s toplotno ali elektron-
sko obdelavo iz nelegiranega alu-
minija ali iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov ( 
vključno z  neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tka-
nine za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz alu-
minijaste žice ali ekspandirane 
kovine iz aluminija in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihod-
njo uporabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki; razen 
za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work").

- Drugi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7901 Cink, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo  
se uporabiti odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka, ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205, v garniturah za prodajo 
na drobno končnemu porabniku 
brez predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar. št. od  
8202 do 8205. Vendar pa se 
orodje iz tar. št. od 8202 do 
8205 lahko vstavi v garniture, če 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

8207 Izmenljiva orodja za ročne obde-
lovalne priprave na mehanični 
pogon ali brez njega ali za obde-
lovalne stroje (npr.: za stiskanje, 
kovanje, vtiskovanje, prerezo-
vanje, narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, prevlače-
vanje, rezkanje), vključno z matri-
cami za izvlačenje ali iztiskanje 
kovine, in orodja za vrtanje kamna 
in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vključno z vrtnarskimi 
noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji in rezila iz navad-
nih kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji 
za striženje, mesarske ali kuhin-
jske sekače, mesarske sekire in 
noži za sekljanje mesa, noži za 
papir); garniture in priprave za 
manikiranje in pedikiranje (vkl-
jučno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za 
peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni pri-
bor

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Stran 12276 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapi-
rala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi drugi materiali iz 
tar. št. 8302 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi  drugi materiali iz 
tar. št. 8306, če njihova skupna 
vrednost ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 za jedrske reak-
torje

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.(12)

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

8402 Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za cen-
tralno kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z nizkim tla-
kom), kotli za pregreto paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen 
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403 
in 8404.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

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

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

8411 Turboreaktivni motorji, turbopro-
pelerski motorji in druge plinske 
turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 8414 Industrijski ventilatorji in podobno Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in ele-
menti za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, vključno 
s stroji, pri katerih vlažnosti ni 
mogoče posebej regulirati

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

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zamrzo-
vanje, električni in drugi; toplotne 
črpalke, drugačne od klimatiza-
cijskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
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-
ijo, za proizvodnjo papirne mase, 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo, in valji 
zanje

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka  ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8423 Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov (0,05g)), 
vključno s stroji za štetje in kon-
trolo, ki delujejo na podlagi mer-
jenja mase; uteži za tehtnice vseh 
vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8425
do
8428

Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8429 Samovozni buldožerji, angledoz-
erji, grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, stroji 
za nabijanje in cestni valjarji,  sam-
ovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izkl-
jučno ali pretežno s cestnimi val-
jarji

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8439 Stroji za pridelavo celuloze iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
proizvodnjo ali dodelavo papirja ali 
kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka ne presega 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 
mase, papirja ali kartona, vključno 
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 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 uporabl-
jajo v tekstilni industriji

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

ex 8448 Pomožni stroji za uporabo s stroji 
iz tar. št. 8444 in  8445

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

8452 Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni 
za šivalne stroje; igle za šivalne 
stroje:

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), 
z glavami, z maso do 16 kg 
brez motorja oziroma do 17 kg 
z motorjem

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materi-
ala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zat-
egovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za spa-
janje)

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

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; 
modelne plošče; modeli za 
kalupe, kalupi za kovino (razen  
kalupov za ingote), kovinske kar-
bide, steklo, mineralne materiale, 
gume ali plastične mase

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

8482 Kotalni ležaji Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  in

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garni-
ture tesnil, različne po sestavi 
materiala, v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; mehanska 
tesnila

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

8485 Deli strojev brez električnih prikl-
jučkov, izolatorjev, tuljav, kontak-
tov ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Stran 12282 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli 
in pribor za te izdelke; razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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-
torji (razen generatorskih agrega-
tov)

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih  
materialov iz tar. št. 8503  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8502 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518 Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; avdiof-
rekvenčni električni  ojačevalniki; 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12283

8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo 
vgrajene naprave za snemanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8520 Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, z vgrajenimi nap-
ravami za reprodukcijo zvoka, ali 
brez njih 

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8521 Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo vgra-
jen  videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8522 Deli in pribor uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati  iz tar. št. 
8519 do 8521

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

8523 Pripravljeni  neposneti nosilci za 
zvočna snemanja ali podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz 37. poglavja

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno z 
matricami in galvanskimi odtisi za 
proizvodnjo plošč, razen izdelkov 
iz 37. poglavja:

- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz-
ijo, vključno z  oddajniki z 
vgrajenim sprejemnikom ali apara-
tom za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; video 
kamere za snemanje posamičnih 
slik in druge videosnemalne 
kamere; digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8526 Radarji, naprave za radionavi-
gacijo in aparati za radijsko daljin-
sko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vključno s sprejemniki, kombinira-
nimi v istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka 
ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji  in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno 
namenjeni za uporabo z aparati iz 
tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni 
za uporabo pri aparatih za vid-
eosnemanje in reprodukcijo 
slike

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zaščito električnih 
tokokrogov ali za povezavo z elek-
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare 
in druge osnove, opremljene z 
dvema ali več izdelki iz tar. št. 
8535 ali 8536, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje elek-
tričnega toka, vključno s tistimi z 
vgrajenimi instrumenti ali aparati iz 
90. Poglavja in aparati za numer-
ično krmiljenje, razen telefonskih 
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razre-
zane v čipe

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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:

- Monolitsko integrirana vezja

          

        
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  oblik-
ovana na polprevodniški podlagi 
s selektivno uvedbo ustreznega 
topila (dopant)), ne glede na to, 
ali je to vezje sestavljeno in/ali 
testirano v državi, ki ni država, 
navedena v 3. in 4. členu.

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov iz  tar.št. 8541 in 8542 ne 
presega 10 % 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.

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano 
žico ali elektrolitsko oksidirano 
žico),  kabli (vključno z koaksialn-
imi kabli) in drugi izolirani elek-
trični vodniki, s konektorjem ali 
brez njega; kabli iz optičnih 
vlaken, izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega 
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 stiskan-
jem 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  elek-
tričnih akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene prima-
rne baterije in iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli strojev 
ali aparatov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

ex 86. pgl. Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet vseh 
vrst; razen za: 

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

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; nji-
hovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 87. pgl. Vozila, razen železniških ali tram-
vajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor; razen za: 

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

8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovar-
nah, skladiščih, lukah ali na 
letališčih, za prevoz blaga na krat-
kih razdaljah; vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih železniških 
postaj; deli navedenih vozil 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vključno s tistimi, 
ki so opremljena z oborožitvenimi 
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8711 Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne priko-
lice:

- Z batnim motorjem z  notranjim 
zgorevanjem z izmeničnim giban-
jem bata s prostornino cilindra:

- - do vključno 50 cm3 

- - nad 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 vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih 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 iz katere 
koli tar.št., razen iz   tar. št. 8714.

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

8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 8804.

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

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobne 
naprave; naprave za treniranje 
letenja na tleh; deli navedenih 
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava  iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se 
uporabljati ladijskih trupov iz tar. 
št. 8906. 

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

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni, precizni, 
medicinski ali kirurški instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 optičnih 
vlaken,  kabli iz optičnih vlaken, 
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in 
plošče iz polarizirajočega materi-
ala; leče (vključno s kontaktnimi 
lečami), 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9004 Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi 

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

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronom-
skih refrakcijskih teleskopov in nji-
hovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9006 Fotografski aparati, (razen  kine-
matografskih kamer ); fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
žarnice, razen bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9007 Kinematografske kamere in pro-
jektorji, vključno s tistimi z vdelan-
imi aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9011 Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9015 Geodetski (tudi fotogrametrijski), 
hidrografski,  oceanografski, 
hidrološki, meteorološki ali geofiz-
ikalni instrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri

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

9016 Tehtnice z občutljivostjo do vkl-
jučno 5 centigramov (0,05g), z 
utežmi ali brez njih

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

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 
pantografi, kotomeri, risalni pribor 
v kompletu, logaritemska raču-
nala, računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti za mer-
jenje dolžine (npr. merilne palice 
in trakovi, mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno z 
scintigrafskimi, elektromedicin-
skimi aparati in aparati za pre-
iskavo vida; 

- Zobozdravniški stoli z vgrajen-
imi zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vključno  z materiali iz 
tar. št. 9018.

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

- Drugi Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoter-
apijo, kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in drugi 
terapevtski dihalni aparati; 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask 
brez mehanskih delov in zamenl-
jivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih mehanskih 
lastnosti materiala (npr. kovin, 
lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

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

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, 
termometri, pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  psi-
hrometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov, z možnostjo registr-
iranja ali brez nje

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

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka 
ali drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki količine toplote), 
razen instrumentov in aparatov iz 
tar. št. 9014, 9015, 9028 ali  
9032

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne 
ali kemične analize (npr. pola-
rimetri, refraktometri, spek-
trometri, aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in aparati za 
merjenje in kontrolo viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, površinske 
napetosti in podobno; instrumenti 
in aparati za merjenje ali kontro-
liranje toplote, zvoka ali svetlobe 
(vključno z espozimetri); mikrot-
omi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje 
plinov, tekočin ali električne 
energije, vključno z merilniki za 
njihovo umerjanje:

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje, taksimetri,  kilometrski števci, 
števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahometri, 
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030 Osciloskopi, spektralni analiza-
torji in drugi instrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
gama, rentgenskih, kozmičnih ali 
drugih ionizirajočih  sevanj

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9031 Instrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso  
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; projektorji 
profilov

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

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali krmil-
jenje

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

9033
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih tar.št. 
iz 90. poglavja in ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja

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

ex 91. pgl. Ure in njihovi deli; razen za: Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9105 Druge ure Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni 
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9110 Kompletni  urni mehanizmi (za 
osebne ali druge ure), nesestavl-
jeni ali delno sestavljeni (meha-
nizmi v kompletih); nekompletni 
urni 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
-  v  zgoraj navedenih mejah   

vrednost uporabljenih materia-
lov iz  tar. št. 9114 ne presega 
10 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9111 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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, deli  ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in deli za jermenčke in zapest-
nice:

- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi ali 
iz kovine, prevlečene s ple-
menito kovino 

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

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

92. pgl. Glasbila, njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

93. pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pri-
bor

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

ex 94. pgl. Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke 
in pribor za njih, ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu; osvetl-
jeni znaki, osvetljeni znaki z imeni 
in podobno; montažne zgradbe; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki 
je že pripravljena za uporabo z 
materiali iz  tar. št. 9401 ali 
9403, pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 

25 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- so vsi drugi uporabljeni mate-
riali s poreklom in se uvrščajo 
v druge tar. št., razen tar. št. 
9401 ali 9403.

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

9405 Svetilke in pribor za njih, vključno 
z reflektorji in njihovimi deli, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s fik-
siranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso  navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

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

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre 
in šport; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in 
podobni modeli za igro, tudi s 
pogonom, sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo 
glav za palice za golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl. Razni proizvodi, razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, 
rastlinskega ali mineralnega izvora 
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov 
za rezljanje iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  pod-
lasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, bris-
alniki za pod  in omele

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

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebna toaletna sredstva, šivanje 
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti pravila, 
ki bi zanj veljala, če ne bi bil vkl-
jučen v garnituro. Lahko pa se 
vključijo sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pod pogojem, da  
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

9606 Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki 
se še oblačijo  in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9608 Svinčniki s kroglico; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna 
peresa; peresa za kopiranje; pat-
entni svinčniki; peresniki, držala 
za svinčnike in podobna držala; 
deli (vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih izdelkov, 
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo peresa in njihove 
konice iz iste tar. št., kot je tar. št. 
izdelka.

9612 Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, vkl-
jučno s trakovi na kolesih ali v 
kasetah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo 
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5) 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.

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

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

(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(9) Glej uvodno opombo 6.

(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005. 

PRILOGA III k protokolu B

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in  zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

��� Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

2. Carinski organi držav EFTA in Slovenije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa  jih  dajo  tiskati
pooblaščenim  tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  mora  vsak  obrazec sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem
obrazcu  morata  biti  navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora
imeti  tudi  serijsko številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih  materialov iz tar. št. 
9613 ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe in glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

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

Datum ................................................

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

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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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.

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

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

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)
                                                         

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)

                                                          Žig

 ____________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila:(1)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo za potrebna za izdajo
priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                                                   (Kraj in datum)

                

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                        (Podpis)

----------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV k protokolu B
Besedilo izjave na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar 
opomb ni treba natisniti.

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 ... (2) preferential origin.

Nemška inačica:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniqre n° ...(1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Icelandic Version

ÒWIO\WMDQGL�IUDPOHLèVOXYDUD�VHP�VNMDO�ìHWWD�WHNXU�WLO��OH\IL�WROO\ILUYDOGD�QU������������OêVLU�ìYt�\ILU�Dè�Y|UXUQDU�VpX��HI�DQQDUV
HU�HNNL�JUHLQLOHJD�JHWLè��DI�����IUtèLQGDXSSUXQD (2).

Norwegian Version

(NVSRUW¡UHQ�DY�SURGXNWHQH�RPIDWWHW�DY�GHWWH�GRNXPHQW��WROOP\QGLJKHWHQHV�DXWRULVDVMRQVQU�����������HUNO UHU�DW�GLVVH
SURGXNWHQH��XQQWDWW�KYRU�DQQHW�HU�W\GHOLJ�DQJLWW��KDU�����SUHIHUDQVHRSSULQQHOVH (2).

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

....................................................  (3)

(Kraj in datum)

.................................................... (4)

(Podpis izvoznika, dodatno mora 
biti jasno navedeno ime osebe, 

ki je podpisala izjavo)

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave
na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4 Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena pod-

pisnika.
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5436. Uredba o izvajanju srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni
uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu spora-
zumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 4. člena Zakona o
ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevrop-
skemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21
ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
26/00), 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu
Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o pro-
sti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01), 4. člena Zakona o
ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 23/01) in petega odstavka 75. člena Zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o

prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA

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

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav
pogodbenic CEFTA (Republike Bolgarije, Češke republike,
Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije in Slo-
vaške republike).

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

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

venijo in so po poreklu iz Republike Bolgarije, Češke repu-
blike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije
in Slovaške republike, se uporablja carinska stopnja “pro-
sto“.

Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega
člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje
kombinirane nomenklature.

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

Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen

sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogah 4 in 5 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s Sporazu-
mom o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA.

5. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke

republike, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogah 9 in 10 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogah 11 in 12 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

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

Madžarske, ki so navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 15 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogah 16 in 17 k tej uredbi,
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ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.

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

Poljske, ki so navedeni v prilogi 18 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 19 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 20 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogah 21 in 22 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.

8. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,

ki so navedeni v prilogi 23 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 24 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po
znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna
uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 25 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna daja-
tev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogah 26 in 27 k tej uredbi, ki sta njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 28 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna daja-
tev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej
prilogi.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

9. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške

republike, ki so navedeni v prilogi 29 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 30 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 31 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 32 in 33 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 34 in 35 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

10. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

prilog 4, 9, 11, 16, 21, 26, 32 in 34 k tej uredbi se
razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
carinskih kvot, iz prilog 5, 10, 12, 17, 22, 27, 28, 33 in 35
k tej uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem
redu prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 107/01).

11. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. do 9. členu te uredbe je treba carinskemu
organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v državi izvoza v
skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi
v prilogi 36 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države pogodbeni-
ce CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Dodatnim
protokolom št. 5 k CEFTA, Sporazumom o pristopu Romunije
k CEFTA, Sporazumom o pristopu Republike Bolgarije k CEF-
TA in Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA uživa preferencial-
no obravnavo in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferen-
cialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
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12. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom Uredbe za
izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:

– 1911 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-
ke Bolgarije,

– 1912 – za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 1913 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
– 1914 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1916 – za izdelke iz prilog 4 in 5 k tej uredbi,
– 1101 – za industrijske izdelke po poreklu iz Češke

republike,
– 1111 – za izdelke iz prilog 6 in 7 k tej uredbi,
– 1113 – za izdelke iz priloge 8 k tej uredbi,
– 1114 – za izdelke iz prilog 9 in 10 k tej uredbi,
– 1115 – za izdelke iz prilog 11 in 12 k tej uredbi,
– 1301 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-

ke Madžarske,
– 1311 – za izdelke iz prilog 13 in 14 k tej uredbi,
– 1313 – za izdelke iz priloge 15 k tej uredbi,
– 1316 – za izdelke iz prilog 16 in 17 k tej uredbi,
– 1401 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-

ke Poljske,
– 1411 – za izdelke iz prilog 18 in 19 k tej uredbi,
– 1413 – za izdelke iz priloge 20 k tej uredbi,
– 1416 – za izdelke iz prilog 21 in 22 k tej uredbi,
– 1501 – za industrijske izdelke po poreklu iz Romunije,
– 1512 – za izdelke iz priloge 23 k tej uredbi,
– 1513 – za izdelke iz priloge 24 k tej uredbi,
– 1514 – za izdelke iz priloge 25 k tej uredbi,
– 1515 – za izdelke iz prilog 26 in 27 k tej uredbi,
– 1516 – za izdelke iz priloge 28 k tej uredbi,
– 1201 – za industrijske izdelke po poreklu iz Slova-

ške republike,
– 1211 – za izdelke iz prilog 29 in 30 k tej uredbi,
– 1213 – za izdelke iz priloge 31 k tej uredbi,
– 1214 – za izdelke iz prilog 32 in 33 k tej uredbi,
– 1215 – za izdelke iz prilog 34 in 35 k tej uredbi.

13. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 334-01/2000-11
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

BOLGARIJA - PRILOGA 1 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 

0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH in koze  pr 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDWH��SOHPHQVNH�� 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g 

: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
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0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 
 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD�PHVD�WHU�PHVD�RVORY�DOL�
mesa mul in mezgRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0301 5LEH��åLYH 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]HQ�ULEMLK�ILOHWRY�LQ�GUXJHJD�

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 

 
0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
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0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
neYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR 

 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORveških las  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 
0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�SODVWHK�

ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y�

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 
 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
niso�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
kislino alL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 

 
0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
 
0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 
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0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�
QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�gomolji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWDN-

QMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSDYOMHQL  pr 

 
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 DrXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP 

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 

nadalje pripravljene 
 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 

ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradiåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
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0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
visokiP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
 
0802 Drugi RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

VXKH�DOL�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 
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0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWL]LUDQ�DOL�QH  pr 
 
0903 00 00 Matp�þDM  pr 
 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOML�  pr 
 
0908 0XãNDWQL�RUHãþHN��PDFLs in kardamom  pr 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 

 
0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�LQ�EULQRYH�MDJRGH  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, 

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 
 
1008 $MGD��SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åita  pr 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
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1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�
podlagi pšenice 

1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
 
1103 äitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 50 – – –��ULåHYD  pr 
 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno 
1205 10 –��6HPH�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH� 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
1207 60 –��6HPH�åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
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1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���
VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]POHWL��YUVW��
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
proL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��VXURYH��QHSULSUDYOMHQH��YãWHYãL�

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 

in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 
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1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 
L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��VLUHk, pisava, pirjevica), 
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 
 

1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 
 

1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþMD�
PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 

 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�
masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�
PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 

 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�LQ njihove frakcije, 

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
 

1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDna, 
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 
 

1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 

 –��2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
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1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1515 'UXJH�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�]�

MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�nemodificirani  pr 
 

1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��
kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
PDVWL�WHU�ROM�DOL�L]�IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 

 
1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 
 

 
1603 00 (NVWUDNWL�LQ�VRNRYL�L]�PHVD��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 

1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 
ali konzervirani  pr 
 

1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
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1801 00 00 .DNDY�Y�]UQX��FHO�DOL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
1803 Kakavova masa, razmaãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 

 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
 

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 

 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
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2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix števLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –��(NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 
 

2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 
UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 
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2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 
REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�peletizirani  pr 
 

2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 
sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 
 

2306 OOMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW��
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�PHVWX  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 

 
 (1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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BOLGARIJA - PRILOGA 2 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vkljuþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
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0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 PrašiþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni ali prekajeni;�XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

drugih sladil; izdelki iz naravnih POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
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0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�
ali ohlajena 

 –  Solata: 
0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�ohlajene 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD�  10.0 
 
0710 Vrtnine��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD��  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 
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0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 91 – – –  seme QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 
iz 1002 00 00 10 – Semenska  5.0 
 
1003 00 -HþPHQ 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7.7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþREH�QH�SUHVHJD�����PDV��  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
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1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�
NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD iz tar. 
ãW��������åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
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1105 .URPSLUMHYD�PRND��]GURE��SUDK��]UQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHQ��RVXãHQ�DOL�QHRVXãHQ  3.0 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�ali zmlet ali v 

peletih, lupulin  5.0 
 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –��NL�YVHEXMH�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –��SULSUDYOMHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���

fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
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1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHm 

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 20 –  PripravlMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQgverjem  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXOD  15.0 
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2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�

s kisom ali ocetno kislino 
2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2005 DruJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 SaGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
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2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 
11,85 mas.%  6.0 

2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
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2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH in 
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
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2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

2202 10 00 –  Vode, vNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
 (1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g 

(1)  10.0 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g (1)  10.0 
 
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
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0203 MHVR��SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��škofije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��nasoljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  preponD��PLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
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0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����

PDV���PDãþREH� 37.0 
 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����

PDV���PDãþREH� 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 90 –  Drugo: 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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BOLGARIJA - PRILOGA 4 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
0406 Sir in skuta 
0406 90 –  Sir, drug 50 t 4.5 

______________________________________________________________________________  
0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 100 t 
 –  od 1. januarja do 14. maja     5.0 

______________________________________________________________________________  
0707 00 .XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 200 t 
0707 00 05 –  Kumare   22.5 
 – –  od 1. januarja do 30. aprila   5.0 
 – –  od 1. do 15. maja   8.0 
 – –  od 1. oktobra do 10. novembra   8.0 
 – –  od 11. novembra do 31. decembra   5.0 
0707 00 90 –  Kumarice   22.5 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake.  

 
 

BOLGARIJA - PRILOGA 5 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za 

RNUDV��VYHåH��SRVXãHQR��SREDUvano, beljeno, impregnirano 
DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQR 10 t 7.5 

______________________________________________________________________________  
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 60 –  Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
0709 60 10 – –  sladke 700 t 13.5 

______________________________________________________________________________  
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR 
0806 10 –��6YHåH� 40 t 
0806 10 10 – –  namizno grozdje   3.5 
0806 10 90 – –  drugo   5.0 

______________________________________________________________________________  
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0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�
QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 

0809 40 –  Slive in trnulje: 10 t 
0809 40 05 – –  slive   22.5 
 – – – od 1. januarja do 30. junija   6.0 
 – – – od 1. oktobra do 31. decembra   6.0 
0809 40 90 – –  trnulje   5.0 

______________________________________________________________________________  
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 12 00 – –  koruzni škrob 50 t 1.5 

______________________________________________________________________________  
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK��SDOLFDK�DOL�WDEOLFDK� 50 t 
1806 31 00 – –  polnjeni   13.5 
1806 32 – –  nepolnjeni   8.5 

______________________________________________________________________________  
1806 90 –  Drugo: 50 t 
 – –��þRNRODGD�LQ�þRNRODGQL�L]GHONL� 
 – – –��þRNRODGQL�ERQERQL��SROQMHQL�DOL�QH� 
1806 90 11 – – – –  ki vsebujejo alkohol   13.5 
1806 90 90 – –  drugo   13.5 

______________________________________________________________________________  
1901 Sladni ekstrakt; åLYLOD�L]�PRNH��GUREOMHQFHY��]GURED��

škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
GRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�
iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali 
]�GRGDWNRP�NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�
5 PDV����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno 50 t 10.0 

______________________________________________________________________________  
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 96 – –  drugo 20 t 10.0 

______________________________________________________________________________  
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 25 t 
2003 10 –  Gobe iz rodu Agaricus   10.0 
2003 90 –  Druge   13.5 

______________________________________________________________________________  
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2004 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�
v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz 
tar. št. 2006 50 t 

2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)   10.0 
2004 90 30 – –  kislo zelje, kapre in olive   13.5 
2004 90 50 – –  grah (Pisum sativum��LQ�QH]UHOL�ILåRO�YUVWH�Phaseolus 

spp.,�VWURþML   13.5 
 – –  dUXJR��YNOMXþQR�]�PHãDQLFDPL� 
2004 90 91 – – –��þHEXOD��WHUPLþQR�REGHODQD��VLFHU�QHSUHGHODQD   10.0 
2004 90 98 – – –  drugo   10.0 

______________________________________________________________________________  
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 40 t 
2005 90 10 – –  plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali 

pimenta   10.0 
2005 90 30 – –  kapre   10.0 
2005 90 50 – –��RNURJOH�DUWLþRNH   10.0 
2005 90 60 – –  korenje   10.0 
2005 90 70 – –  mešanice vrtnin   10.0 
2005 90 75 – –  kislo zelje   13.5 
2005 90 80 – –  drugo   10.0 

______________________________________________________________________________  
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�

oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s 
toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 50 t 

2007 99 – –  drugo: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV��� 
2007 99 10 – – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, 

Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW�����NJ��]D�
industrijsko predelavo  6.5 

2007 99 20 – – – –  kostanjeva pire in pasta  6.5 
 – – – –  drugo: 
2007 99 31 – – – – –��þHãQMHYL�LQ�YLãQMHYL  6.5 
2007 99 33 – – – – –  jagodovi  12.5 
2007 99 35 – – – – –  malinovi  12.5 

2007 99 39 – – – – –  drugo (1)  17.5 
iz 2007 99 39 10 – – – – – –�GåHPL  7.5 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2007 99 51 – – – –  kostanjeva pire in pasta  6.5 
2007 99 55 – – – –��MDEROþQL�SLUH��YNOMXþQR�V�NRPSRWL  17.5 
2007 99 58 – – – –  drugo  17.5 
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iz 2007 99 58 10 – – – – – –�GåHPL  7.5 
 – – –  drugo: 
2007 99 91 – – – –��MDEROþQL�SLUH��YNOMXþQR�V�NRPSRWL  17.5 
2007 99 93 – – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHKL  17.5 
2007 99 98 – – – –  drugo  17.5 
iz 2007 99 98 10 – – – – – –�GåHPL  7.5 

______________________________________________________________________________  
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 50 t 

2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�YHþ�NRW���� 
 – – –��PHãDQLFH�MDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 11 – – – – �YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase  15.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  15.0 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  15.0 
2009 90 29 – – – –  drugo  15.0 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���� 
 – – –  mešanice jDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 31 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

PDVH�]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�GR�YNOMXþQR����
mas.%  15.0 

2009 90 39 – – – –  drugo  15.0 
 – – –  drugo: 
 – – – –��YUHGQRVWL�YHþ�NRW����(85�]D�����NJ�QHWR�Pase: 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in 

ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  15.0 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  15.0 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 71 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%  15.0 
2009 90 73 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vkOMXþQR�

30 mas.%  15.0 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  15.0 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  15.0 
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2009 90 94 – – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne 

presega 30 mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  15.0 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –  mešaQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  15.0 

______________________________________________________________________________  
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 30 –��*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD  40 t 10.0 
______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  5.000 hl 20.0 

______________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 

GHVWLODWL��OLNHUML�LQ�GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�
vsebnostjo alkohola 

2208 90 –  Drugo  500 hl 20.0 
______________________________________________________________________________  
2402 &LJDUH��FLJDULORVL�LQ�FLJDUHWH�L]�WREDND�DOL�WREDþQLK�

nadomestkov 
2402 20 –  Cigarete, ki vsebujejo tobak  30 t 22.5 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ý(â.$�- PRILOGA 6 
 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�LQ�NR]H  pr 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDte (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 
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0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD�PHVD�ter mesa oslov ali 
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0301 5LEH��åLYH 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]en ribjih filetov in drugega 

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 

 
0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
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0407 00 3WLþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�kuhana 
 –  Perutnine: 
 – –  valilna: 
0407 00 11 – – –  puranja ali gosja  pr 
0407 00 19 – – –  druga  pr 
 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 
0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�SODVWHK�

ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHli ali v 

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 
 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 

 
0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
 
0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 
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0511 PURL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�
QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPRlji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWDN-

QMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSDYOMHQL  pr 

 
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drugo: 
0701 90 50 – – –  nov, od 1. januarja do 30. junija  pr 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 

nadalje pripravljene 
 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 

ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
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0712 90 30 – –��SDUDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
YLVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
 
0802 Drugi oreški, VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 
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0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��
VXKH�DOL�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL vodi ali 
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 

 
0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWL]LUDQ�DOL�QH  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOML�  pr 
 
0908 0XãNDWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGamom  pr 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 

 
0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�LQ�EULQRYH�MDJRGH  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNuma, materina dušica, lovorjev list, 

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 
 
1008 $MGD��SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 
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1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
 

 –��3ãHQLþQD�PRND� 
 

1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
 

 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
 
1103 äLWQL�Grobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 50 – – –��ULåHYD  pr 
 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 

 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 

 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 

 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno  pr 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR  pr 

 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 

 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 

 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 

 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 

 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
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1207 60 –��6HPH�åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 

 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
 
1211 RDVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]POHWL��YUVW��
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�alge, sladkorna pesa, sladkorni 

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

nektarin) in slivoviK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 91 – –  sladkorna pesa: 
1212 91 20 – – –  sušena ali v prahu  pr 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��VXURYH��QHSULSUDYOMHQH��YãWHYãL�

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 

 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 
in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
lDVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��VLUHN��SLVDYD��SLUMHYLFD���
tudi v sYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 

 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  pr 
 

 
1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþMD�

PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 
 

 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ koz, razen tistih iz 

tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�

masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 
 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 
1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�

PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 
 

 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
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1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQD��
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz 
tar. št. 1509  pr 

 
1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 

 –��2OMH�L]�VRQþQLF�LQ�åDIUDQLNH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 11 – –  surovo olje  pr 
 –��2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1514 2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH��RJUãþLFH��DOL�JRUþLFH�LQ�QMHJRYH�

frakcije, rafinLUDQR�DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�
nemodificirano 

 –��2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH�LQ�
njegove frakcije: 

1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr 
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1515 'UXJH�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�] 
MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 

 
1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
PDVWL�WHU�ROM�DOL�L]�IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 

 
1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 
 

 
1603 00 (NVWUDNWL�LQ�VRNRYL�L]�PHVD��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 

 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 

ali konzervirani  pr 
 

 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
1702 50 00 –��.HPLþQR�þLVWD�IUXNWR]D  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel alL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 
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1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 

 
1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 

 
 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 
 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
 

 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
koruze), v zrnu DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQD��NL�
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�nabreklih 
åLWQLK�NRVPLþHY� 

 – –  druga: 
1904 20 95 – – –�SULGREOMHQD�L]�ULåD  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike, pripravljenH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
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2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�
v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 
 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli 

rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali 
kristalizirani) 
 

2006 00 10 –  Ingver  pr 
 

 
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�

lupinastega sadja in sadne paste ali paste iz lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

 –  Drugo: 
2007 91 – –  iz agrumov  pr 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV��� 
2007 99 20 – – – –  kostanjeva pire in pasta  pr 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2007 99 51 – – – –  kostanjeva pire in pasta  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 
 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
 

2009 11 – –  zamrznjen  pr 
 

2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW��0  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
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2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix šteYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin  pr 
2009 90 –  Mešanice sokov: 

 – –��JRVWRWH�YHþ�NRW������J�FP3 pri 20 °C: 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  pr 
2009 90 29 – – – –  drugo  pr 

 – –��JRVWRWH�GR�YNOMXþQR������J�FP3 pri 20 °C: 
 – – –  drugo: 
 – – – –��YUHGQRVWL�YHþ�NRW����(85�]D�����NJ�QHWR�PDVH� 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in 

ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 71 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%  pr 
2009 90 73 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�GR�YNOMXþQR�

30 mas.%  pr 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega slDGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 94 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne 

presega 30 mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih saGHåHY  pr 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  pr 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�
PDWp�þDMa in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –��(NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 10 – –��]DþLPED�PDQJR��WHNRþD  pr 
2103 90 30 – –��DURPDWLþQH�JUHQþLFH�]�YVHEQRVWMR�DONRKROD������GR�

49,2 vol.%, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, 
]DþLPE�LQ�UD]QLK�VHVWDYLQ�WHr od 4 do 10 mas.% sladkorja, 
Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR�����O  pr 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 

 
2106 90 –  Drugo: 

 
 – –  drugo: 

 
2106 90 98 – – –  drugo: 

 
iz 2106 90 98 10 – – – –�GLHWHWLþQD�KUDQD  pr 

 
 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQe ali umetne mineralne vode in 

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 
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2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 
REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 
 

 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 OljnH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 
 

 
2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW��
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�PHVWX  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ý(â.$�- PRILOGA 7 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –  mase nad 80�NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
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0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 3UDãLþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni ali prekajeni; XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
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0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil; izdelki iz naravniK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0407 00 3WLþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�NXKDQD 
0407 00 90 –  Druga  4.5 
 
0410 00 00 8åLWQL�L]GHONL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�

zajeti na drugem mestu  10.0 
 

 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 

 –  Solata: 
 

0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 

 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 

 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 

 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD�  10.0 
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0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD��  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
 –  Dinje in lubenice: 

 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 

 
0807 19 00 – –  druge  5.0 

 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

nektarinami), slive, trnulje,�VYHåH 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
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1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 

 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 

 
 
1003 00 -HþPHQ 

 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 

 
1003 00 90 –  Drug  7,7 

 
 
1004 00 00 Oves  15.0 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 90 00 –  Druga  5.0 

 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 13 – –  koruzna: 

 
1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþREH�QH�SUHVHJD�����PDV��  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
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1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�

NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD iz tar. 
ãW��������åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 
 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
 

1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
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1105 .URPSLUMHYD�PRND��]GURE��SUDK��]UQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 

 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 

 
1105 20 00 –��.RVPLþL��]UQFD�LQ�SHOHWL  5.0 

 
 
1107 6ODG��SUDåHQ�DOL�QHSUDåHQ 
1107 10 –��1HSUDåHQ  2.5 
1107 20 00 –��3UDåHQ  2.5 
 
1108 Škrob; inulin 

 
 –  Škrob: 

 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 

 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 

 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 

 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHQ��RVXãHQ�DOL�QHRVXãHQ  3.0 

 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  5.0 
 

 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –��SULSUDYOMHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
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1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi slaGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –��'UXJD�IUXNWR]D�LQ�IUXNWR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���

fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 

 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK�DOL�SDOLFDK� 
1806 31 00 – –  polnjeni  10.0 
1806 32 – –  nepolnjeni  10.0 
1806 90 –  Drugo  10.0 
 
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��]GURED��ãNURED�LQ�VODGQHJD�

ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v kROLþLQL�PDQM�NRW��� PDV����SUHUDþXQDQR�QD�
SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�
]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�L]�WDU��ãW�������
do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom 
NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�� mas.%, 
prerDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz 
tar. št. 1905  8.0 

1901 90 –  Drugo  8.0 
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1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
1902 20 –��3ROQMHQH�WHVWHQLQH��NXKDQH�DOL�QHNXKDQH�DOL�GUXJDþH�

pripravljene  20.0 
1902 30 –  Druge testenine  20.0 
 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ 
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 10 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�
SUDåHQMHP�åLW�DOL�åLWnih izdelkov  6.0 

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

 – –  druga: 
1904 20 91 – – – pridobljena iz koruze  6.0 
1904 20 99 – – – druga  6.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 
1905 10 00   –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 

1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
 

2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
 

2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXOD  15.0 
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2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�
s kisom ali ocetno kislino 
 

2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
 

2002 90 –  Drugo: 
 

 – –  z vsebnoVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�
manj kot 12 mas.%: 

2002 90 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV��, vendar 

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –  v izvirnem SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2004 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen 
proizvodov iz tar. št. 2006 
 

2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
2004 90 50 – –��JUDK��3LVXP�VDWLYXP��LQ�QH]UHOL�ILåRO�YUVWH�3KDVHROXV�

VSS���VWURþML  15.0 
 – –��GUXJR��YNOMXþQR�]�PHãDQLFDPL� 
2004 90 91 – – – �þHEXOD��NXKDQD��VLFHU�QHSUHGHODQD  15.0 
2004 90 98 – – –  drugo (npr. ajvar)  15.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 
 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
 

2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2006 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli 

rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali 
kristalizirani) 
 

 –  Drugo: 
 

 – –  z vsebnostjo VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2006 00 31 – – –��þHãQMH  15.0 
2006 00 35 – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  15.0 
2006 00 38 – – –  drugo  15.0 
 – –  drugo: 
2006 00 91 – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  15.0 
2006 00 99 – – –  drugo  15.0 
 
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�

lupinastega sadja in sadne paste ali paste iz lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki, primerni kot hrana za otroke 
DOL�]D�GLHWHWLþQH�QDPHQH  20.0 

 –  Drugo: 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV��� 
2007 99 10 – – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, 

Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW�����NJ��]D�
industrijsko predelavo  4.0 

 – – – –  drugo: 
2007 99 31 – – – – –��þHãQMHYL�LQ�YLãQMHYL��UD]HQ�GåHPRY  10.0 
2007 99 33 – – – – –��MDJRGRYL��UD]HQ�GåHPRY  20.0 
 – – –  drugo: 
2007 99 93 – – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  20.0 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
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2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 
11,85 mas.%  6.0 

2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino veþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
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2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�YHþ�NRW���� 
 – – –��PHãDQLFH�MDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 11 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase  10.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  10.0 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���� 
 – – –  mešaniFH�MDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 31 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

PDVH�]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�GR�YNOMXþQR����
mas.%  10.0 

2009 90 39 – – – –  drugo  10.0 
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2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�
PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW���������LQ�NRPELQLUDQH�
PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�
SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 
 

2103 20 00 –��3DUDGLåQLNRY�NHWFKXS�LQ�GUXJH�SDUDGLåQLNRYH�RPDNH  9.0 
2103 30 –��*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD  5.0 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 90 – –  drugo  5.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
2106 90 –  Drugo  5.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
ki�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se carinska�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ý(â.$�- PRILOGA 8 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 

 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 

 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 

 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g 

  10.0 
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0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�
2000 g   10.0 

 
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 

 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 

 
 
0203 0HVR��SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 

 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRvi, škofije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHOki, nasoljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
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0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prHSRQD��PLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����

PDV���PDãþREH�� 37.0 
 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����

PDV���PDãþREH� 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
0407 00 3WLþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�NXKDQD 

 
 –  Perutnine: 

 
0407 00 30 – –  druga  18.0 

 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�podlagi pšenice  15.0 
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1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
 

1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
 

1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYi kosi  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

 
 

ý(â.$�- PRILOGA 9 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Carinsk
a 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 10 –  Jabolka: 
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 

15. decembra  3.000 t 5.0 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Carinsk
a 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
1108 Škrob; inulin 2.000 t 
 –  Škrob: 

 
1108 11 00 – –��SãHQLþQL�ãNURE  pr 

 
1108 12 00 – –  koruzni škrob  pr 

 
1108 13 00 – –  krompirjev škrob  pr 

 
______________________________________________________________________________  
1901 Sladni ekVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��GUREOMHQFHY��]GURED��

škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
GRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�Lzdelkov 
iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali 
]�GRGDWNRP�NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�
5 PDV����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno  100 t 8.0 

______________________________________________________________________________  
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 500 t 

2009 50 –��3DUDGLåQLNRY�VRN  10.0 
______________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez 

kakava  500 t 15.0 
______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  4.000 hl 10.0 

______________________________________________________________________________  
2205 9HUPXW�LQ�GUXJD�YLQD�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��DURPDWL]LUDQD�]�

rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje  5.000 hl 10.0 
______________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 

GHVWLODWL��OLNHUML�LQ�GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�
vsebnostjo alkohola 500 hl 

2208 20 –��$ONRKROQH�SLMDþH��GREOMHQH�]�GHVWLODFLMR�YLQD�LQ�L]�
grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin  10.0 

2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  10.0 
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2208 50 –  Gin in brinjevec  10.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –��/LNHUML��NUHSLOQH�SLMDþH  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 

______________________________________________________________________________  
2209 00 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline  250 t 5.0 

______________________________________________________________________________  
2402 Cigare, cigarilosL�LQ�FLJDUHWH�L]�WREDND�DOL�WREDþQLK�

nadomestkov 100 t 
2402 90 00 –  Drugo  15.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

 
 

ý(â.$�- PRILOGA 11 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Uvozna 
dajatev 

1 2 3 4  (1) 
 
2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�

mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 500 hl 
 

2204 10 –��3HQHþD�YLQD�� 
 – –  z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%: 
2204 10 19 – – –  druga  25.0 
 – –  druga: 
2204 10 99 – – –  druga  25.0 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je 

ustavljena z dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O� 
 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�QDMYHþ����YRO��� 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 80 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih 

regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  25.0 
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2204 21 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþja od 

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG����

YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 21 99 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je�YHþMD�RG�

22 vol.%.  17.3 
2204 29 – –  drugo: 
2204 29 10 – – –  vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, 

Y�VWHNOHQLFDK�]�åLþQLPL�NRãDULFDPL��GUXJDþH�SROQMHQR�YLQR�
zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v 
raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C  25.0 

 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�GR�YNOMXþQR�

13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 75 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v 

vinorodnih okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 29 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

18 vol���SD�GR�YNOMXþQR�����YRO��� 
2204 29 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 29 99 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

22 vol.%.  17.3 
2204 30 –  Drug grozdni mošt  25.0 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna 

dajatev, kot jH�GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ý(â.$�- PRILOGA 12 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 50 t 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 11 – –�QHUD]UH]DQH�QD�NRVH��VYHåH�DOL�RKODMHQH  28.0 
0207 13 – –�NRVL�LQ�GURERYMH��VYHåL�DOL�RKODMHQL� 
 – – –  kosi: 
0207 13 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 13 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 13 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 13 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 13 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 13 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 13 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 13 91 – – – –  jetra  10.0 
0207 13 99 – – – –  drugo  28.0 

______________________________________________________________________________  
1514 2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH��RJUãþLFH��DOL�JRUþLFH�LQ�QMHJRYH�

IUDNFLMH��UDILQLUDQR�DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�
nemodificirano 1.000 t 

 –��2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH�LQ�
njegove frakcije: 

1514 19 – –  drugo: 
1514 19 10 – – –��]D�WHKQLþQH�DOL�LQGXVWULMVNH�QDPHQH��UD]HQ�]D�

SURL]YRGQMR�KUDQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
1514 19 90 – – –  drugo  10.0 
 –  Drugo: 
1514 99 – –  drugo: 
1514 99 10 – – –��]D�WHKQLþQH�DOL�LQGXVWULMVNH�QDPHQH��UD]HQ�]D�

SURL]YRGQMR�KUDQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
1514 99 90 – – –  drugo  10.0 

______________________________________________________________________________  
1601 00 .OREDVH�LQ�SRGREQL�L]GHONL�L]�PHVD��GUXJLK�XåLWQLK�

NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL��VHVWDYOMHQD�åLYLOD�QD�
osnovi teh proizvodov  200 t 15.0 

______________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 100 t 
 –��3UDãLþHY� 
1602 41 – –   šunka (stegno) in njeni kosi  15.0 
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1602 90 –��'UXJR��YNOMXþQR�]�L]GHONL�L]�NUYL�NDWHULK�NROL�åivali: 
1602 90 10 – –��SULSUDYNL�L]�NUYL�NDWHULK�NROL�åLYDOL  15.0 
 – –  drugo: 
1602 90 31 – – –��GLYMDGL�DOL�GRPDþLK�NXQFHY  10.9 
1602 90 41 – – –  severnih jelenov  10.9 
 – – –  drugo: 
1602 90 51 – – – –��NL�YVHEXMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�SURL]YRGH�

(dURERYLQR��GRPDþLK�SUDãLþHY  15.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –��NL�YVHEXMH�JRYHMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�

proizvode (drobovino): 
1602 90 61 – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
mesa ali XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH�  15.0 

1602 90 69 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – –  drugo:  
 – – – – – –��RYþMH�DOL�NR]MH� 
 – – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
PHVD�DOL�XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH�� 

1602 90 72 – – – – – – – –��RYþMH  15.0 
1602 90 74 – – – – – – – –  kozje  15.0 
 – – – – – – –  drugo: 
1602 90 76 – – – – – – – –��RYþMH  15.0 
1602 90 78 – – – – – – – –  kozje  15.0 
1602 90 98 – – – – – –  drugo  15.0 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna 

GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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0$'ä$56.$�- PRILOGA 13 
 

 
Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�LQ�NR]H  pr 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDWH��SOHPHQVNH�� 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g 

: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
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0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 

 
 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 

 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD�PHVD�WHU�PHVD�RVORY�DOL�
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 
 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0301 5LEH��åLYH 

 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]HQ�ULEMLK�ILOHWRY�LQ�GUXJHJD�

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 

 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULbja 
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 
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0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 
0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�SODVWHK�

ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 

 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y 

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 
 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 SlonovD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 
 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 
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0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
 
0510 00 00 AmEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 ProizvodL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�

QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPRlji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWDN-

QMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSDYOMHQL  pr 

 
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 

 
0701 10 00 –  Semenski  pr 

 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþoke  pr 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK 
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 

nadalje pripravljene 
 

 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 
ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12383 

 

CEFTA – PRILOGE 

 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –��SDUDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 

 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
YLVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
 

 
0802 'UXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 

 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 

 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 

 
 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
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0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
 

0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 

 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 
 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

suhe ali�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 

 
0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 

 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 

 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 

 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOji)  pr 
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0908 0XãNDWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGDPRP  pr 
 

 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
 

0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
 

0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
 

0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�in brinove jagode  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�OLVW��

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 

 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 10 –  Semenska  pr 

 
 
1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 

 
 
1008 $MGD��SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 

 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
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1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 
 

 –  Drobljenec in zdrob: 
 

1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 

1103 19 50 – – –��ULåHYD  pr 
 

 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 

 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 

 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno 

 
1205 10 –��6HPH�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH� 

 
1205 10 10 – – Za setev  pr 

 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 

 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 

 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 

 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 

 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 

 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
1207 60 –  Seme åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
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1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 

 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
 
1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL, zdrobljeni ali zmleti, vrst, 
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�ali ne; 
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��surove, nepripravljene, vštevši 

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 

 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
 

 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 

in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 
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1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 
pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��VLUHN��SLVDYD��SLUMHYLFD���
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 
 

 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  pr 
 

 
1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþja 

PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 
 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

 
1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�

masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�

PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 
 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
 

 
1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
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1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��Ln njihove frakcije, 

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQD��
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 
 

 
1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 
 

 –��2OMH�L]�VRQþQLF�LQ�åDIUDQLNH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 11 – –  surovo olje  pr 
 –��2OMH�L]�ERPEDåHvega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþno nemodificirano  pr 

 
1515 'UXJH�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�]�

MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

kuhani, RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
masti ter olj ali iz frakcije razliþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 
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1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 

 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 

 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 

 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 

ali konzervirani  pr 
 
1702 Drugi sODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 .DNDY�Y�]UQX��FHO�DOL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 

 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
 
1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 
 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 

 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 

 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 
 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
 

2009 11 – –  zamrznjen  pr 
 

2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  BrL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
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2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esenFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

 
2103 10 00     –  Sojina omaka  pr 
 

 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 
 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 

REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDnki, dobljeni pri 

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
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2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��dobljeni pri 

HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW��
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�PHVWX  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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0$'ä$56.$�- PRILOGA 14 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��vrste Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 12 00 – –  purani  9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12395 

 

CEFTA – PRILOGE 

 

0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��
ohlajeno ali zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 PrašiþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni ali prekajeni;�XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
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0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil; izdelki iz naravnih POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 

 –  Solata: 
 

0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 

 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�ali ohlajene 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 

 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD�  10.0 
 
0710 VUWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 

 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
 

0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
 

0710 29 00 – –  drugo  7.0 
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0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�
ãSLQDþD��  7.0 

0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
 –  Dinje in lubenice: 

 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 

 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
 

0809 10 00 –  Marelice  8.0 
 

0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 

 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 
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iz 1002 00 00 10    – semenska  5.0 
 

 
1003 00 -HþPHQ 

 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 

 
1003 00 90 –  Drug  7.7 

 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
 

1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
 

1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
 

1102 90 –  Druga  15.0 
 

 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþREH�QH�SUHVHga 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
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1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�
NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD�L]�WDU��
ãW��������åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 
 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþena, polirana, rezana 

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
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1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 
 

1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 

 
1108 Škrob; inulin 

 
 –  Škrob: 

 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHQ��RVXãHQ�DOL�QHRVXãHQ  3.0 

 
 
1210 HmelM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  5.0 
 

 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –��NL�YVHEXMH�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
 

1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
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1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –��'UXJD�IUXNWR]D�LQ�IUXNWR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���

fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 

 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelNL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDvljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXOD  15.0 
 
2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�

s kisom ali ocetno kislino 
2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�Not  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
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2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�
pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 
 

2008 40 –  Hruške  4.0 
 

2008 50 –  Marelice: 
 

 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
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2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
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2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –  z BrL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVtki in njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 

 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�War. št. 2009 
 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se carinska stopnja, kot jH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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0$'ä$56.$�- PRILOGA 15 
  

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
 – – –  z maso nad 300 kg: 

 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g  10.0 
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0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 
 

 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 

 
 
0203 Meso, SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRIije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVRljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
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0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
 

0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����
PDV���PDãþREH  37.0 

 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����
PDV���PDãþREH� 

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 
 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 

 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
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1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
 

1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0406 Sir in skuta 400 t 

 
0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�

v jedru sira  4.5 
 

0406 90 –  Sir, drug: 
 

 – –  drugi: 
 

 – – –  feta: 
 

0406 90 31 – – – –��L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�DOL�
drugih trdnih kontejnerjih s slDQLFR�DOL�Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�
DOL�NR]MH�NRåH  4.5 

 – – –  drugo: 
0406 90 50 – – – –��VLUL�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�V�

VODQLFR�DOL�Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH  4.5 
______________________________________________________________________________  
0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ  500 t 22.5 
 –  od 1. januarja do 14. maja    5.0 
 –  od 15. do 31. maja    10.0 
 –  od 1. do 31. oktobra    10.0 
 –  od 1. novembra do 31. decembra    5.0 

______________________________________________________________________________  
2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�

mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 5.000 hl 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je 

ustavljena z dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O� 
 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�QDMYHþ����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v 

vinorodnih okoliših: 
 – – – – – –  bela: 
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2204 21 38(2) – – – – – – –  drugje   8.7 
 – – – – – –  druga: 

2204 21 78(2) – – – – – – –  drugje   8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  8.7 
2204 21 80 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alNRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih 

regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  8.7 
2204 21 82 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  8.7 
 – – – –  z dejaQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 93 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
2204 21 94 – – – – –  druga  8.7 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG����

YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 97 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
2204 29 – –  drugo: 
 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�GR�YNOMXþQR�

13 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v 

vinorodnih okoliših: 
 – – – – – –  druga: 

2204 29 58(2) – – – – – – –  drugje   8.7 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  8.7 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 75 – – – – – – –  drugje  8.7 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v 

vinorodnih okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  8.7 
2204 29 82 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  8.7 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 29 93 – – – – –  Tokay (Aszu in Szamorodni)  8.7 
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2204 29 94 – – – – –  druga  8.7 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

18 YRO���SD�GR�YNOMXþQR�����YRO��� 
2204 29 97 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

(2) Razen za vino slovenskega geografskega porekla. 
 
 

0$'äARSKA - PRILOGA 17 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 20 t 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 11 – – nerazrezane na kose, sYHåH�DOL�RKODMHQH  5.5 
0207 13 – –�NRVL�LQ�GURERYMH��VYHåL�DOL�RKODMHQL  5.5 
 –  Od puranov: 
0207 24 – –��QHUD]UH]DQL�QD�NRVH��VYHåL�DOL�RKODMHQL  5.5 
0207 25 – –  nerazrezani na kose, zamrznjeni  22.5 
0207 26 – –�NRVL�LQ�GURERYMH��VYHåL�DOL�RKODMHQL  5.5 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 27 10 – – – –  brez kosti  22.5 
 – – – –  s kostmi: 
0207 27 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  22.5 
0207 27 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  22.5 
0207 27 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  22.5 
0207 27 50 – – – – –  prsa in kosi prs  22.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
0207 27 60 – – – – – –  bedra in kosi beder  22.5 
0207 27 70 – – – – – –  drugo  22.5 
0207 27 80 – – – – –  drugo  22.5 
 – – –  drobovje: 
0207 27 99 – – – –  drugo  22.5 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 32 – –��QHUD]UH]DQH�QD�NRVH��VYHåH�DOL�RKODMHQH  5.5 
0207 33 – –  nerazrezane na kose, zamrznjene  13.5 
0207 35 – –��GUXJR��VYHåH�DOL�RKODMHQR  5.5 
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0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  kosi: 
 – – – –  brez kosti: 
0207 36 11 – – – – –  gosi  13.5 
0207 36 15 – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – –  s kostmi: 
 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWL� 
0207 36 21 – – – – – – rac  13.5 
0207 36 23 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 25 – – – – – –  pegatk   13.5 
0207 36 31 – – – – –��FHOD�NULOD��]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  13.5 
0207 36 41 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  13.5 
 – – – – –  prsa in kosi prs: 
0207 36 51 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 53 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
0207 36 61 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 63 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
0207 36 71 – – – – –  paletoji iz gosi ali rac  13.5 
0207 36 79 – – – – –  drugo  13.5 
 – – –  drobovje: 
0207 36 90 – – – –  drugo  13.5 

______________________________________________________________________________  
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 30 t 
0709 60 –  Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
0709 60 10 – –  sladke  13.5 
 – –  druge: 
0709 60 91 – – –  za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi 

capsicum oljnih smol  2.5 
0709 60 95 – – –  za industrijsko�SURL]YRGQMR�HWHULþQLK�ROM�DOL�VPRO  2.5 
0709 60 99 – – –  drugo  13.5 

______________________________________________________________________________  
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 500 t 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  2.5 
0807 19 00 – –  druge  2.5 

______________________________________________________________________________  
1005 Koruza 50.000 t 
1005 90 00 –  Druga  4.2 

______________________________________________________________________________  
1107 Slad��SUDåHQ�DOL�QHSUDåHQ 7.500 t 
1107 10 –��1HSUDåHQ� 
 – –��SãHQLþQL� 
1107 10 11 – – –  v obliki moke  5.0 
1107 10 19 – – –  drug  5.0 
 – –  drug: 
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1107 10 91 – – –  v obliki moke  5.0 
1107 10 99 – – –  drug  2.5 
1107 20 00 –��3UDåHQ  2.5 

______________________________________________________________________________  
1212 5RåLþL��PRUVNH in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni 

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

 –  Drugo 
1212 91 – – sladkorna pesa  25.000 t 22.5 

______________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez 

kakava  500 t 13.5 
______________________________________________________________________________  
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�in ne zajeta na drugem mestu 50 t 
2106 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
2106 90 98 – – –  drugo  6.0 
iz 2106 90 98 10   – – –��GLHWHWLþQD�KUDQD  pr 

______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  4.000 hl 20.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se uvR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 18 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 

 
0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 

 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�LQ�NR]H  pr 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –  kRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDWH��SOHPHQVNH�� 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
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0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 

 
 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
 

 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�Nonjskega mesa ter mesa oslov ali 
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0301 5LEH��åLYH 

 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega 

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 

 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 
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0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL, 

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 

 
0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL v plasteh 

ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y�

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 
 

 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 
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0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
 

 
0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�

QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDno  pr 
 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPRlji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWak-

QMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSDYOMHQL  pr 
 

 
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 

 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 

 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 

 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 
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0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 
nadalje pripravljene 

 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 
ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –��SDUDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 

 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
YLVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
 

 
0802 'UXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 

 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 

 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 

 
 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR 
0806 20 –  Suho  pr 
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0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 
 

0807 20 00 –  Papaja  pr 
 

 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 

 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 

 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 
 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

suhe ali�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 

 
0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 

 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 
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0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 

 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOji)  pr 
 
0908 0XãNDWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGDPRP  pr 

 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
 

0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
 

0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
 

0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�in brinove jagode  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�OLVW��

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 

 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 10 –  Semenska  pr 

 
 
1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 

 
 
1008 $MGD��SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
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1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�
podlagi pšenice 

1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 

 
1103 19 50 – – –��ULåHYD  pr 

 
 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 

 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 

 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno 

 
1205 10 –��6HPH�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH� 

 
1205 10 10 – – Za setev  pr 

 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 

 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 

 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 

 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
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1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
 

1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
1207 60 –  Seme åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 

 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
 
1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL, zdrobljeni ali zmleti, vrst, 
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�ali ne; 
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��surove, nepripravljene, vštevši 

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 

 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 
in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��VLUHN��SLVDYD��SLUMHYLFD���
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 
 

 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  pr 
 

 
1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþja 

PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 
 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

 
1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�

masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�

PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 
 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
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1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��Ln njihove frakcije, 

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQD��
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 
 

 
1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 
 

 –��2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOi ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1514 2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH��RJUãþLFH��DOL�JRUþLFH�LQ�QMHJRYH�

IUDNFLMH��UDILQLUDQR�DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�
nemodificirano 
 

 –��2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH�LQ�
njegove frakcije: 
 

1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 

 –  Drugo: 
 

1514 91 – –  Surovo olje  pr 
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1515 Druge rastlinske masti in olja, nHKODSQD��YNOMXþQR�]�
MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
PDVWL�WHU�ROM�DOL�L]�IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 

 
1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 
 

 
1603 00 (NVWUDNWL�LQ�VRNRYL�L]�PHVD��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 

ali konzervirani  pr  
 

1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali�SUDåHQ  pr 

 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
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1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 
 

 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
 

 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike,�SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 

 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHšanice: 
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2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –��(NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLca 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 
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2207 1HGHQDWXULUDQ�HWDQRO��QHYWUDOQL��VLQWHWLþQL�DOL�IHUPHQWLUDQL�
etanol), z vsebnosWMR�DONRKROD����YRO���DOL�YHþ��
denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 

REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 
 

 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 

 
2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�trdni ostanki, dobljeni pri 

ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW��
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 19 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 

 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQo 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12431 

 

CEFTA – PRILOGE 

 

0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåe, 
ohlajeno ali zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 3UDãLþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni aOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
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0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil; izdeONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0704 Zelje,�FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 

 –  Solata: 
 

0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –  5DGLþ� 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 

 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 

 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþa)  10.0 
 
0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 

 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
 

0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
 

0710 29 00 – –  drugo  7.0 
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0710 30 00 – �âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�
ãSLQDþD��  7.0 

0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
 –  Dinje in lubenice: 

 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 

 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
 

0809 10 00 –  Marelice  8.0 
 

0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 

 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica iQ�VRUåLFD� 
1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 

 
iz 1002 00 00 10 – semenska  5.0 
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1003 00 -HþPHQ 

 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 

 
1003 00 90 –  Drug  7,7 

 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
 

1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
 

1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
 

1102 90 –  Druga  15.0 
 

 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost mašþREH�QH�SUHVHJD�����PDV��  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�

NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD�L]�WDU��
ãW��������åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 
 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
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1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdURE��SUDK��]UQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 

 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 

 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

1108 Škrob; inulin 
 

 –  Škrob: 
 

1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHQ��RVXãHQ�DOL�QHRVXãHQ  3.0 

 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  5.0 
 

 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –��NL�YVHEXMH�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –��SULSUDYOMHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
 

1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
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1702 60 –��'UXJD�IUXNWR]D�LQ�IUXNWR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���
fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 

1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 

 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

drugimi snovmi) ali dUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  PULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
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2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��
pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  þHEXOD  15.0 
 
2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�

s kisom ali ocetno kislino 
2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem paNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 
 

2008 40 –  Hruške  4.0 
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2008 50 –  Marelice: 
 

 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –  ]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
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2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –  z BrL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
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2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�
PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVtki in njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 

 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�War. št. 2009 
 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se carinska stopnja, kot jH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 20 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 

 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
 – – –  z maso nad 300 kg: 

 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g  10.0 
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0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 

 
0203 Meso, prDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 

 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRIije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVRljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 
 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
 

0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
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0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona,�PLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
 

0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����
PDV���PDãþREH 37.0 

 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����
PDV���PDãþREH� 

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 

 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH  15.0 
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1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 
drobovja ali krvi 
 

 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
 

1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 21 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
0406 Sir in skuta 200 t 

 
0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�

v jedru sira  4.5 
 

0406 90 –  Sir, drug: 
 

 – –  drugi: 
 

 – – –  drugo: 
 

 – – – –  drugo: 
 

 – – – – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���LQ�
YVHEQRVWMR�YRGH��L]UDþXQDQH�Y�QHPDãþREQL�VQRYL� 

0406 90 93 – – – – – –��YHþ�NRW����PDV��  4.5 
0406 90 99 – – – – –  drugo  4.5 

______________________________________________________________________________  
0703 ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�LQ�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��

VYHåD�DOL�RKODMHQD 500 t 
0703 10 –��ýHEXOD�LQ�ãDORWND� 
 – –��þHEXOD� 
0703 10 11 – – –��þHEXOþHN  2.5 
0703 10 19 – – –  drugo  13.5 
 – – – – od 1. novembra do 31. julija   7.5 
0703 10 90 – –  šalotka  7.5 

______________________________________________________________________________  
 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna 

GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 22 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 500 t  
 

 –  Od rac, gosi in pegatk: 
 

0207 32 – – �QHUD]UH]DQH�QD�NRVH��VYHåH�DOL�RKODMHQH  5.5 
 

0207 33 – –  nerazrezane na kose, zamrznjene  13.5 
0207 34 – –��PDVWQD�MHWUD��VYHåD�DOL�RKODMHQD  3.5 
0207 35 – –��GUXJR��VYHåH�DOL�RKODMHQR  5.5 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  kosi: 
 – – – –  brez kosti: 
0207 36 11 – – – – –  gosi  13.5 
0207 36 15 – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – –  s kostmi: 
 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWL� 
0207 36 21 – – – – – – rac  13.5 
0207 36 23 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 25 – – – – – –  pegatk   13.5 
0207 36 31 – – – – –��FHOD�NULOD��]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  13.5 
0207 36 41 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  13.5 
 – – – – –  prsa in kosi prs: 
0207 36 51 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 53 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
0207 36 61 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 63 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
0207 36 71 – – – – –  paletoji iz gosi ali rac  13.5 
0207 36 79 – – – – –  drugo  13.5 
 – – –  drobovje: 
0207 36 90 – – – –  drugo  13.5 

______________________________________________________________________________  
0209 00 3UDãLþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  100 t 5.0 

______________________________________________________________________________  
0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
0710 21 00 – –  grah (Pisum sativum)  200 t 9.0 
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______________________________________________________________________________  
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 100 t 
0809 20 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
0809 20 05 – –  višnje (Prunus cerasus)  22.5 
 – – – od 1. januarja do 20. maja  5.0 
 – – – od 16. julija do 31. julija  12.5 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  5.0 
0809 20 95 – –  druge  22.5 
 – – – od 1. januarja do 20. maja  7.0 
 – – – od 16. julija do 31. julija  12.5 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  7.0 

______________________________________________________________________________  
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 100 t 

0811 20 –  Maline, robide, murve, rubus ursinuV��þUQL��EHOL�LQ�UGHþL�
ribez ter kosmulje: 

 – –  z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
0811 20 11 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  12.5 
0811 20 19 – – –  drugo  5.0 
 – –  drugo: 
0811 20 31 – – –  maline  2.5 
0811 20 39 – – –��þUQL�ULEH]  2.5 
0811 20 51 – – –��UGHþL�ULEH]  12.5 
0811 20 59 – – –  robide in murve  2.5 

______________________________________________________________________________  
0811 20 90 – – –  drugo  100 t 2.5 

______________________________________________________________________________  
1004 00 00 Oves  400 t 12.5 

______________________________________________________________________________  
1601 00 .OREDVH�LQ�SRGREQL�L]GHONL�L]�PHVD��GUXJLK�XåLWQLK�

NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL��VHVWDYOMHQD�åLYLOD na 
osnovi teh proizvodov  80 t 5.5 

______________________________________________________________________________  
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 200 t 
 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK��SDOLFDK�DOL�WDEOLFDK� 
1806 31 00 – –  polnjeni  13.5 
1806 32 – –  nepolnjeni  8.5 
1806 90 –  Drugo  13.5 

______________________________________________________________________________  
2001 Vrtnine, sadje, orešNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 50 – –  gobe  100 t 12.5 
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______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  5.000 hl 20.0 

______________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 

destilati, likerML�LQ�GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�
vsebnostjo alkohola 2.000 hl 

2208 20 –��$ONRKROQH�SLMDþH��GREOMHQH�]�GHVWLODFLMR�YLQD�LQ�L]�
grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin  20.0 

2208 30 –  Whisky  13.5 
2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  20.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  20.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –��/LNHUML��NUHSLOQH�SLMDþH  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJi, 
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 23 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 

 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�LQ�NR]H  pr 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDWH��SOHPHQVNH�� 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
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0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 

 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
 

0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��
RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQjskega mesa ter mesa oslov ali 
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0301 5LEH��åLYH 

 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
 
0302 5LEH��VYHåH�ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega 

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 

0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��
ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 
SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 
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0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 

0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�Slasteh 
ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 

0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y�
NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 

 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 

 
0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
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0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��
SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�

QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 
 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPRlji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWDN-

njeQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSDYOMHQL  pr 
 

 
0701 KroPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 

 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 

 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 

 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 

 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 

 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 
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0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 
nadalje pripravljene 

 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 
ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –��SDUDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 

0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 
sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
YLVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
 

0802 'UXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 

 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 

0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 

 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR  pr 
 
 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
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0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
 

0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 

 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 
 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

VXKH�DOL�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 

 
0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWL]LUDQ�DOL�QH  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 

 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 

 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 

 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOML�  pr 
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0908 MuškDWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGDPRP  pr 
 

 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
 

0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
 

0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
 

0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�LQ�EULQRYH�MDJRGH  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�OLVW��

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 

 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 10 –  Semenska  pr 

 
 
1006 5Lå  pr 

 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 

 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
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1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 
 

 –  Drobljenec in zdrob: 
 

1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 

1103 19 50 – – –��ULåHYD  pr 
 

 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 

 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 

 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno 

 
1205 10 –��6HPH�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH� 

 
1205 10 10 – – Za setev  pr 

 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 

 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 

 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 

 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 

 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 

 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
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1207 60 –��6HPH�åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 

 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
 
1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]mleti, vrst, 
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��VXURYH��QHSULSUDYOjene, vštevši 

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
 

 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 

in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 
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1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 
pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��VLUHN��SLVDYD��SLUMHYLFD���
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 
 

 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  pr 
 

 
1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþMD�

PDãþRED��UD]HQ�Wistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

 
1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�

masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
nemešanL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�

PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 
 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
 

 
1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1508 Olje iz kikirikiMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

 
1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH, 

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQD��
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 

 
1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1512 Olje iz VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 
 

 –��2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
 

1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1515 'UXJH�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�]�

jojoba oljem), in nMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 

 
1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
plinX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
PDVWL�WHU�ROM�DOL�L]�IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 
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1522 00 Degras (strojDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 
 

 
1603 00 (NVWUDNWL�LQ�VRNRYL�L]�PHVD��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 

 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 

ali konzervirani  pr 
 

 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 .DNDY�Y�]UQX��FHO�DOL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
 
1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 

 
 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 
 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH� 

kot v kisu ali v ocetni kislini 
 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 

 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 
 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix števiORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
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2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
kave,�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –��(NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 
 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 

REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 
 

 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 
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2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��št. 
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�PHVWX  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULOogi, 
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 24 
 

 
Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinsk
a 

stopnja 
1 2 3 (1) 

 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����kg  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 

 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 

 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 

 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –  Mase do vkljuþQR�����J� 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
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0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��
ohlajeno ali zamrznjeno 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 

 – – –  drobovje: 
 

0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 3UDãLþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni ali�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
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0301 93 00 – –  krap  5.0 
 

 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

drugih sladil; izdelkL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za 

RNUDV��VYHåH��SRVXãHQR��SREDUYDQR��EHOMHQR��LPSUHJQLUDQR�
DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQR 

0603 10 –��6YHåH  15.0 
 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0704 20 00 –  BUVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 

 –  Solata: 
 

0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 

 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 

 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 

 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
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0709 20 00 –  Beluši  5.0 
 

0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�
ãSLQDþD�  10.0 
 

 
0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD��  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
 –  Dinje in lubenice: 

 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 

 
0807 19 00 – –  druge  5.0 

 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 20 –��0DOLQH��URELGH��PXUYH�LQ�UXEXV�XUVLQXV��NULåDQHF�PHG�

robido in malino)  15.0 
 

0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
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1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
 

1001 90 –  Drugo: 
 

1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in VRUåLFD� 
1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 

 
iz 1002 00 00 10 – semenska  5.0 

 
 
1003 00 -HþPHQ 

 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 

 
1003 00 90 –  Drug  7.7 

 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
 

1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
 

1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
 

1102 90 –  Druga  15.0 
 

 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþRbe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
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1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�

NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD�L]�WDU��
ãW��������åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 
 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
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1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdroE��SUDK��]UQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 

 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 

 
 
1108 Škrob; inulin 

 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHQ��RVXãHQ�DOL�QHRVXãHQ  3.0 

 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  5.0 
 

 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –��NL�YVHEXMH�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – – �SULSUDYOMHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
 

1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
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1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –��'UXJD�IUXNWR]D�LQ�IUXNWR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���

fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 

 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  DUXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

drugimi snovmi) ali drugDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  PripUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

1904 90 –  Drugo  7.0 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXla  15.0 
 
2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�

s kisom ali ocetno kislino 
2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –  v L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebLQR�YHþ�NRW���NJ  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiraQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
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2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�
pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 
 

2008 40 –  Hruške  4.0 
 

2008 50 –  Marelice: 
 

 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDs.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
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2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
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2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –  z BrL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVtki in njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 

 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�War. št. 2009 
 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se carinska stopnja, kot jH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 25 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
 – – –  z maso nad 300 kg: 

 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 

 – – –  druge: 
 

0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
 

0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�
2000 g  10.0 

 
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 

 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 
0203 MesR��SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 

 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��škofije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��nasoljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 
 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
 

0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
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0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepRQD��PLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
 

0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����
PDV���PDãþREH  37.0 
 

 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����
PDV���PDãþREH� 

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 

 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
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1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
 

1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

 
 

 
 

ROMUNIJA - PRILOGA 26 
  

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0705 6RODWD��/DFWXFD�VDWLYD��LQ�UDGLþ��&LFKRULXP�VSS����VYHåD�

ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 11 00 – –  v glavicah  50 t 
 – – – od 1. do 31. decembra   10.0 
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ROMUNIJA - PRILOGA 27 
  

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
1005 Koruza 
1005 90 00 –  Druga  15.000 t pr 
  
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 

 –��2OMH�L]�VRQþQLF�LQ�åDIUDQLNH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 11 – –  surovo olje: 
 – – –  drugo: 
1512 11 91 – – – –��ROMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ  150 t pr 
 
 

ROMUNIJA - PRILOGA 28 
 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD Uvozna 
dajatev 

1 2 3 4  (1) 
 
 
1601 .OREDVH�LQ�SRGREQL�L]GHONL�L]�PHVD��GUXJLK�XåLWQLK�

NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL��VHVWDYOMHQD�åLYLOD�QD�
osnovi teh proizvodov  100 t 28.0 

______________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 100 t 
1602 90 –��'UXJR��YNOMXþQR�]�L]GHONL�L]�NUYL�NDWHULK�NROL�åLYDOL� 
1602 90 10 – –  pripravki iz krvi NDWHULK�NROL�åLYDOL  28.0 
 – –  drugo: 
1602 90 31 – – –��GLYMDGL�DOL�GRPDþLK�NXQFHY  10.9 
1602 90 41 – – –  severnih jelenov  10.9 
 – – –  drugo: 
1602 90 51 – – – –��NL�YVHEXMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�SURL]YRGH�

�GURERYLQR��GRPDþLK�SUDãLþHY  28.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –��NL�YVHEXMH�JRYHMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�

proizvode (drobovino): 
1602 90 61 – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
PHVD�DOL�XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH�  28.0 
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1602 90 69 – – – – – –  drugo  28.0 
 – – – – –  drugo:  
 – – – – – –��RYþMH�DOL�NR]MH� 
 – – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
PHVD�DOL�XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH�� 

1602 90 72 – – – – – – – –��RYþMH  28.0 
1602 90 74 – – – – – – – –  kozje  28.0 
 – – – – – – –  drugo: 
1602 90 76 – – – – – – – –��RYþMH  28.0 
1602 90 78 – – – – – – – –  kozje  28.0 
1602 90 98 – – – – – –  drugo  28.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 29 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
 
0101 äLYL�NRQML��RVOL, mezge in mule  pr 

 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�LQ�NR]H  pr 

 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –��NRNRãL�L]�PDWLþQH�MDWH��SOHPHQVNH�� 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH (Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
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0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 

 
 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODjeno ali 

zamrznjeno  pr 
 

 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD�PHVD�WHU�PHVD�RVORY�DOL�
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0301 5LEH��åLYH 

 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]HQ�ULEMLK�ILOHWRY�LQ�GUXJHJD�

ribjega mesa iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 

 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 

 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
moka, zdrob in peleti��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 
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0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0407 00 3WLþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�NXKDQD 

 
 –  Perutnine: 

 
 – –  valilna: 

 
0407 00 11 – – –  puranja ali gosja  pr 
0407 00 19 – – –  druga  pr 
 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

nerazPDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
 
0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�SODVWHK�

ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 
 

 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y�

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPljeni  pr 
 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP, perje in deli 

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQi, enostavno 

pripravlMHQL��WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov  pr 
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0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��
URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDvno 
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 

 
0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 

 
 
0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
sveåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�

QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
neuporabne zD�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPRlji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYe korenine), potak-

QMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSavljeni  pr 

 
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 

 
0701 10 00 –  Semenski  pr 

 
0701 90 –  Drug: 

 
 – –  drugo: 

 
0701 90 50 – – –  nov, od 1. januarja do 30. junija  pr 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
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0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 
 

0709 30 00 –��-DMþevec  pr 
 

0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 

 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 

 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQje), vendar takšne neprimerne za 
takojšnjo prehrano  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 

nadalje pripravljene 
 

 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 
ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  parDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 

 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
viVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 

 
0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��

VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 
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0802 DUXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 

 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 

 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 

 
 
0806 *UR]GMH��VYHåe ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
0807 20 00 –  Papaja  pr 

 
 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 

 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 

 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 
 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

VXKH�DOL�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 
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0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�
NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDWL]LUDQ�DOL�QH  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 

 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 

Capsicum ali Pimenta  pr 
 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 

 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 

 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOML�  pr 
 
0908 MuškaWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGDPRP  pr 

 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
 

0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
 

0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
 

0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�LQ�EULQRYH�MDJRGH  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�OLVW��

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 

 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 10 –  Semenska  pr 
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1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 

 
 
1008 Ajda, pURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 

 
 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 

 
 –��3ãHQLþQD�PRND� 

 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 

 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 

 
1103 19 50 – – –�ULåHYD  pr 

 
 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 

 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 

 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno  pr 
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1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR  pr 
 

 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  BoPEDåHYR�VHPH  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
1207 60 –��6HPH�åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
 
1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]POHWL��YUVW��
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�GUXJL�UDVWOLQVNL�
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�

QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 
 –  Drugo: 
1212 91 – –  sladkorna pesa: 
1212 91 20 – – –  sušena ali v prahu  pr 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��VXURYH��QHSULSUDYOMHQH��YãWHYãL�

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 
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1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 
smole (na primer: balzami)  pr 
 

 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 

in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 
 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

L]GHORYDQMH�PHWHO�LQ�ãþHWN��QSU��Virek, pisava, pirjevica), 
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 

 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  pr 
 

 
1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþMD�

PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 
 
1502 00 MaãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

 
1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�

masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 

SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�

PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 
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1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�L]Yora in njihove frakcije, 
SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
 

 
1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1509 Olivno olje in njegove frakFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

 
1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPodificirana, 
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 

 
1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 
 

 –��2OMH�L]�VRQþQLF�LQ�åDIUDQLNH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
 

1512 11 – –  surovo olje  pr 
 –��2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 21 – –  surovo olje, z izloþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1514 2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH��RJUãþLFH��DOL�JRUþLFH�LQ�QMHJRYH�

IUDNFLMH��UDILQLUDQR�DOL�QHUDILQLUDQR��WRGD�NHPLþQR�
nemodificirano 
 

 –��2OMH�L]�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH�LQ�
njegove frakcije: 

1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr 
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1515 Druge rastlinske mDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�]�

MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

 
1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��

kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
PDVWL�WHU�ROM�DOL�L]�IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN��YRVNL�

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 

 
1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 

 
1603 00 (NVWUDNWL�LQ�VRNRYL�L]�PHVD��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 

 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF  pr 
 

 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYljeni 

ali konzervirani  pr 
 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

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 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
1702 50 00 –��.HPLþQR�þLVWD�IUXNWR]D  pr 
 
1801 00 00 .DNDY�Y�]UQX��FHO�DOL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 
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1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 

 
1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 
 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 

 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
 

 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQD��NL�
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

 – –  druga: 
1904 20 95 – – –�SULGREOMHQD�L]�ULåD  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proi]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
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2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli 

rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali 
kristalizirani) 

2006 00 10 –  Ingver  pr 
 
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�iz 

lupinastega sadja in sadne paste ali paste iz lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

 –  Drugo: 
2007 91 – –  iz agrumov  pr 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV��� 
2007 99 20 – – – –  kostanjeva pire in pasta  pr 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2007 99 51 – – – –  kostanjeva pire in pasta  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 
 

 –��2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
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2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin  pr 
2009 90 –  Mešanice sokov: 

 – –��JRVWRWH�YHþ�NRW������J�FP3 pri 20 °C: 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  pr 
2009 90 29 – – – –  drugo  pr 

 – –��JRVWRWH�GR�YNOMXþQR������J�FP3 pri 20 °C: 
 – – –  drugo: 
 – – – –��YUHGQRVWL�YHþ�NRW����(85�]D�����NJ�QHWR�PDVH� 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in 

ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 71 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%  pr 
2009 90 73 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�GR�YNOMXþQR�

30 mas.%  pr 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –��]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�YHþ�NRW�

30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 94 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne 

presega 30 mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –��PHãDQLFH�VRNRY�L]�WURSVNLK�VDGHåHY  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  pr 
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2101 Ekstrakti, esence in koncentrati NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�
PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence LQ�NRQFHQWUDWL�SUDYHJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY; 
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 
 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 10 – –��]DþLPED�PDQJR��WHNRþD  pr 
2103 90 30 – –��DURPDWLþQH�JUHQþLFH�]�YVHEQRVWMR�DONRKROD������GR�

49,2 vol.%, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, 
]DþLPE�LQ�UD]QLK�VHVWDYLQ�WHU�RG���GR����PDV���VODGNRUMD��
Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR�����O  pr 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 

 
2106 90 –  Drugo: 

 
 – –  drugo: 

 
2106 90 98 – – –  drugo: 

 
iz 2106 90 98 10 – – – –�GLHWHWLþQD�KUDQD  pr 

 
 
2201 9RGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY� 
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 
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2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 
REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 

 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 

sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 

2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�Lz tar. št. 
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 

predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�PHVWX  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQa v prilogi, 
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 30 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 

 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 

 
0102 90 05 – – –  mase do vkOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 

 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –  Mase GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 12 00 – –  purani   9.0 
 

0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
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0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��
ohlajeno ali zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 3UDãLþMD�PDãþRED�LQ�VDOR��RþLãþHQD�PHVD��LQ�SRGNRåQR�

PDãþHYMH�SHUXWQLQH��QHWRSOMHQR���VYHåH��RKODMHQR��]DPU]-
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno  10.0 

 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��Y�

slanici, sušeni aOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�
NODYQLþQLK�L]GHONRY� 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu 

Cetacea); od morskih krav manati in dugong (sesalcev 
rodu Sirenia)  9.0 

0210 93 00 – –��RG�SOH]DOFHY��YNOMXþQR�NDþH�LQ�åHOYH�  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 

 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 

 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
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0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil; izdeONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0407 00 PtiþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�NXKDQD 
0407 00 90 –  Druga  4.5 
 
0410 00 00 8åLWQL�L]GHONL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�

zajeti na drugem mestu  10.0 
 

 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKlajene 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 

 –  Solata: 
 

0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 

 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 

 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 

 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 

 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD�  10.0 
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0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH s 

paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –��6WURþQLFH�Y�]UQX�DOL�VWURNLK� 
0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD��  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 

 
 –  Dinje in lubenice: 

 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 

 
0807 19 00 – –  druge  5.0 

 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

nektarinami), sOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
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1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1002 00 00 5å  10.0 

 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 

 
 
1003 00 -HþPHQ 

 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 

 
1003 00 90 –  Drug  7,7 

 
1004 00 00 Oves  15.0 

 
 
1005 Koruza 

 
1005 90 00 –  Druga  5.0 

 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 10 00 –��5åHQD�PRND  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 

 
 –  Drobljenec in zdrob: 

 
1103 13 – –  koruzna: 

 
1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþREH�QH�SUHVHJD�����PDV��  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
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1104 äLWQD�]UQMD��GUXJDþH�REGHODQD��QSU���ROXãþHQD��YDOMDQD��Y�
NRVPLþLK��SHUOLUDQD��UH]DQD�DOL�GUREOMHQD���UD]HQ�ULåD�L]�WDU��
št. 10����åLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL 
 

 –��=UQD��YDOMDQD�DOL�Y�REOLNL�NRVPLþHY� 
 

1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��UH]DQD�DOL�QHUH]DQD��GUREOMHQD�DOL�QH� 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –��äLWQL�NDOþNL��FHOL��YDOMDQL��Y�NRVPLþLK�DOL�]POHWL  5.0 
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1105 .URPSLUMHYD�PRND��]GURE��SUDK��]UQFD��NRVPLþL�LQ�SHOHWL 
 

1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 

1105 20 00 –��.RVPLþL��]UQFD�LQ�SHOHWL  5.0 
 

 
1107 6ODG��SUDåHQ�DOL�QHSUDåHQ  2.5 
 
1108 Škrob; inulin 

 
 –  Škrob: 

 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 

 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 

 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 

 
 
1109 00 00 3ãHQLþQL�JOXWHn, osušen ali neosušen  3.0 

 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  5.0 
 
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –��NL�YVHEXMH�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV���

POHþQLK�PDãþRE  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –��SULSUDYOMHQD�UDVWOLQVND�ROMD��WHNRþD��PHãDQD  20.0 
1517 90 93 – – –��XåLWQH�PHãDQLFH�SUHSDUDWRY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�

podmazovanju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
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1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
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 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

produNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –��'UXJD�IUXNWR]D�LQ�IUXNWR]QL�VLUXS�]�YHþ�NRW����PDV���

fruktoze  v suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  12.0 
 

 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK�DOL�SDOLFDK� 
1806 31 00 – –  polnjeni  10.0 
1806 32 – –  nepolnjeni  10.0 
1806 90 –  Drugo  10.0 
 
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��]GURED��ãNURED�LQ�VODGQHJD�

ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v 
SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� PDV����SUHUDþXQDQR�QD�
SRSROQRPD�RGPDãþHQR osnovo, ki niso navedena in ne 
]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�L]�WDU��ãW�������
do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom 
NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz 
tar. št. 1905  8.0 

1901 90 –  Drugo  8.0 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA – PRILOGE 

1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 
GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL� 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –��1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�
pripravljene: 

1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
1902 20 –  Polnjene testenine, kuhane ali nekXKDQH�DOL�GUXJDþH�

pripravljene  20.0 
1902 30 –  Druge testenine  20.0 
 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 10 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�
SUDåHQMHP�åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY  6.0 

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

 – –  druga: 
1904 20 91 – – – pridobljena iz koruze  6.0 
1904 20 99 – – – druga  6.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
 

2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
 

2001 90 –  Drugo: 
 

2001 90 93 – –��þHEXOD  15.0 
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2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�
s kisom ali ocetno kislino 

2002 10 –��3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranjX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –  v i]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2004 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen 
proizvodov iz tar. št. 2006 
 

2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
 

2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
2004 90 50 – –��JUDK��3LVXP�VDWLYXP��LQ�QH]UHOL�ILåRO�YUVWH�3KDVHROXV�

VSS���VWURþML  15.0 
 – –��GUXJR��YNOMXþQR�]�PHãDQLFDPL� 
2004 90 91 – – –��þHEXOD��NXKDQD��VLFHU�QHSUHGHODQD  15.0 
2004 90 98 – – –  drugo (npr. ajvar)  15.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 
 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
 

2005 20 –  Krompir  20.0 
 

2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
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2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2006 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli 

rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali 
kristalizirani) 
 

 –  Drugo: 
 

 – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
 

2006 00 31 – – –��þHãQMH  15.0 
 

2006 00 35 – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  15.0 
2006 00 38 – – –  drugo  15.0 
 – –  drugo: 
2006 00 91 – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  15.0 
2006 00 99 – – –  drugo  15.0 
 
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�

lupinastega sadja in sadne paste ali paste iz lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki, primerni kot hrana za otroke 
DOL�]D�GLHWHWLþQH�QDPHQH  20.0 

 –  Drugo: 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV��� 
2007 99 10 – – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, 

Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW�����NJ��]D�
industrijsko predelavo  4.0 

 – – – –  drugo: 
2007 99 31 – – – – –��þHãQMHYL�LQ�YLãQMHYL��UD]HQ�GåHPRY  10.0 
2007 99 33 – – – – –��MDJRGRYL��UD]HQ�GåHPRY  20.0 
 – – –  drugo: 
2007 99 93 – – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHãþNL  20.0 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –  z vsebnRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
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2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���

kg: 
2008 50 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
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2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW� 

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�YHþ�NRW���: 
 – – –��PHãDQLFH�MDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 11 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

mase  10.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  10.0 
 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���� 
 – – –��PHãDQLFH�MDEROþQHJD�LQ�KUXãNRYHJD�VRND� 
2009 90 31 – – – –��YUHGQRVWL�GR�YNOMXþQR����(85�]D�����NJ�QHWR�

PDVH�]�YVHEQRVWMR�GRGDQHJD�VODGNRUMD�GR�YNOMXþQR����
mas.%  10.0 
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2009 90 39 – – – –  drugo  10.0 
 
2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�

PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�WHU�
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH��UD]HQ�WLstih iz tar. št. 0910)  in kombinirane 
PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�
SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 20 00 –��3DUDGLåQLNRY�NHWFKXS�LQ�GUXJH�SDUDGLåQLNRYH�RPDNH  9.0 
2103 30 –��*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD  5.0 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 90 – –  drugo  5.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 

 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
2106 90 –  Drugo  5.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

2202 10 00 –  Vode,�YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

 
2202 90 –  Drugo  10.0 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 31 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
 
0102 äLYR�JRYHGR 

 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 

 
 –  Drugi: 

 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 

 
0103 91 10 – – –��GRPDþLK�SDVHP  10.0 

 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ� 

 
 – – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 

160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 

 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
 

0105 11 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
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0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g 
  10.0 

0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�
2000 g   10.0 

 
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  25.0 

 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 

 
 
0203 0HVR��SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  25.0 

 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRvi, škofije in 

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHOki, nasoljeni, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 

 –��0HVR��SUDãLþMH� 
0210 11 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –��'UXJR��YNOMXþQR�XåLWQR�PRNR��]GURE�L]�PHVD�LQ�GUXJLK�

NODYQLþQLK�L]GHONRY� 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –��RYþMH�LQ�NR]MH� 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
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0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prHSRQD��PLãLþQD�LQ�WHWLYQD��IODP�  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –��XåLWQH�PRNH�LQ�]GURE�L]�PHVD�DOL�PHVQLK�RGSDGNRY  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil 
0402 10 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����

PDV���PDãþREH  37.0 
 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����

PDV���PDãþREH� 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
0407 00 3WLþMD�MDMFD��Y�OXSLQL��VYHåD��NRQ]HUYLUDQD�DOL�NXKDQD 

 
 –  Perutnine: 

  
0407 00 30 – –  druga  18.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 

 
1001 90 –  Drugo: 

 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 

 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
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1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
 

 –��3ãHQLþQD�PRND� 
 

1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –��0RND�L]�PHãDQLFH�åLW�na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 

 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
 

1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKovi kosi  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 32 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0406 Sir in skuta  50 t 8.0 

______________________________________________________________________________  
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 10 –  Jabolka: 
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 

15. decembra  2.000 t 5.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna tarifna oznaka, se uvozna 

GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 
 

SLOVAŠKA - PRILOGA 33 
  

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 

______________________________________________________________________________  
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drugo: 
0701 90 90 – – –  drugo  250 t 30.0 

______________________________________________________________________________  
1108 Škrob; inulin 1.500 t 
 –  Škrob: 
1108 11 00 – –��SãHQLþQL�ãNURE  pr 
1108 12 00 – –  koruzni škrob  pr 
1108 13 00 – –  krompirjev škrob  pr 

______________________________________________________________________________  
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��GUREOMHQFHY��]GURED��

škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
GRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVo 
QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�
iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali 
]�GRGDWNRP�NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�
5 PDV����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno  100 t 8.0 

______________________________________________________________________________  
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2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez 
kakava  50 t 15.0 

______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  2.000 hl 10.0 

______________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 

GHVWLODWL��OLNHUML�LQ�GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�
vsebnostjo alkohola 500 hl 

2208 20 –��$ONRKROQH�SLMDþH��GREOMHQH�]�GHVWLODFLMR�YLQD�LQ�L]�
grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin  10.0 

2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  10.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  10.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –��/LNHUML��NUHSLOQH�SLMDþH  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 

______________________________________________________________________________  
2209 00 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline  250 t 5.0 

______________________________________________________________________________  
2402 Cigare, cigarilosi in cigaretH�L]�WREDND�DOL�WREDþQLK�

nadomestkov 
2402 90 00 –  Drugo  100 t 15.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 34 
 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
 
2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�

mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 1.500 hl 
2204 10 –��3HQHþD�YLQD�� 
 – –  z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%: 
2204 10 19 – – –  druga  25.0 
 – –  druga: 
2204 10 99 – – –  druga  25.0 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je 

ustavljena z dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O� 
 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�QDMYHþ����YRO��� 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 80 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih 

regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG����

YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 21 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 21 99 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD od 

22 vol.%.  17.3 
2204 29 – –  drugo: 
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2204 29 10 – – –  vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, 
Y�VWHNOHQLFDK�]�åLþQLPL�NRãDULFDPL��GUXJDþH�SROQMHQR�YLQR�
zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v 
raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C  25.0 

 – – –  drugo: 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD�GR�YNOMXþQR�

13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 75 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

13 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v 

vinorodnih okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

15 YRO���SD�GR�YNOMXþQR����YRO��� 
2204 29 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

18 vol.% pa GR�YNOMXþQR�����YRO��� 
2204 29 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 29 99 – – – –��]�GHMDQVNR�YVHEQRVWMR�DONRKROD��NL�MH�YHþMD�RG�

22 vol.%.  17.3 
2204 30 –  Drug grozdni mošt  25.0 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna 

dajatev, kot je doloþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 35 
 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 50 t 
 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
 

0207 11 – –�QHUD]UH]DQH�QD�NRVH��VYHåH�DOL�RKODMHQH  28.0 
 

0207 13 – –�NRVL�LQ�GURERYMH��VYHåL�DOL�RKODMHQL� 
 – – –  kosi: 
0207 13 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 13 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 13 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 13 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 13 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 13 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 13 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 13 91 – – – –  jetra  10.0 
0207 13 99 – – – –  drugo  28.0 

______________________________________________________________________________  
1601 00 .OREDVH�LQ�SRGREQL�L]GHONL�L]�PHVD��GUXJLK�XåLWQLK�

NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL��VHVWDYOMHQD�åLYLOD�QD�
osnovi teh proizvodov  200 t 15.0 

______________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 100 t 
 –��3UDãLþHY� 
1602 41 – –   šunka (stegno) in njeni kosi  15.0 
1602 90 –��'UXJR��YNOMXþQR�]�L]GHONL�L]�NUYL�NDWHULK�NROL�åLYDOL� 
1602 90 10 – –  prLSUDYNL�L]�NUYL�NDWHULK�NROL�åLYDOL  15.0 
 – –  drugo: 
1602 90 31 – – –��GLYMDGL�DOL�GRPDþLK�NXQFHY  10.9 
1602 90 41 – – –  severnih jelenov  10.9 
 – – –  drugo: 
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1602 90 51 – – – –��NL�YVHEXMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�SURL]YRGH�
�GURERYLQR��GRPDþLK�SUDãLþHv  15.0 

 – – – –  drugo: 
 – – – – –��NL�YVHEXMH�JRYHMH�PHVR�DOL�XåLWQH�NODYQLþQH�

proizvode (drobovino): 
1602 90 61 – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
PHVD�DOL�XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]Yodov (drobovine)  15.0 

1602 90 69 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – –  drugo:  
 – – – – – –��RYþMH�DOL�NR]MH� 
 – – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 

XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY��GURERYLQH��LQ�QHNXKDQHJD�
PHVD�DOL�XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRv (drobovine): 

1602 90 72 – – – – – – – –��RYþMH  15.0 
1602 90 74 – – – – – – – –  kozje  15.0 
 – – – – – – –  drugo: 
1602 90 76 – – – – – – – –��RYþMH  15.0 
1602 90 78 – – – – – – – –  kozje  15.0 
1602 90 98 – – – – – –  drugo  15.0 
 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna 

GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.  
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PRILOGA 36 
 

PROTOKOL 7 
 

O  OPREDELITVI  POJMA  " IZDELKI S POREKLOM " �,1�1$ý,1,+�835$91(*$�
SODELOVANJA  

 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK   63/2â1(�'2/2ý%( 
 
���þOHQ  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  
 
���þOHQ  Splošne zahteve 
 
3��þOHQ  �þUWDQ� 
 
���þOHQ  Kumulacija porekla 
 
���þOHQ  V celoti pridobljeni izdelki 
 
���þOHQ  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
���þOHQ  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
���þOHQ  Enota kvalifikacije 
   
���þOHQ  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
����þOHQ Garniture 
 
����þOHQ Nevtralni elementi 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 
����þOHQ 1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
����þOHQ Neposredni prevoz 
 
����þOHQ Razstave 
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IV. ODDELEK 3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 
 
����þOHQ Prepoved pRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU  
 
 
����þOHQ Splošne zahteve 
 
����þOHQ Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

sestavljenega dokazila o poreklu 
 
���D�þOHQ��������/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH������������� 
 
����þOHQ 3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
����þOHQ 3RREODãþeni izvoznik 
 
����þOHQ Veljavnost dokazila o poreklu 
 
����þOHQ 3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
����þOHQ Uvoz po delih 
 
����þOHQ Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
����þOHQ 6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
����þOHQ 6KUDQMHYDQMH�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQtov 
 
����þOHQ Razlike in oblikovne  napake 
 
����þOHQ =QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA –  PRILOGE 
 

VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU  
 
����þOHQ Medsebojno sodelovanje 
 
����þOHQ Preverjanje dokazil o poreklu 
 
����þOHQ Reševanje sporov 
 
����þOHQ Kazni 
 
����þOHQ Proste cone 
 
9,,��2''(/(.�����.21ý1(�'2/2ý%( 
 
����þOHQ Spremembe protokola 
 
����þOHQ Pododbor za carinske zadeve  
 
����þOHQ Priloge I - V 
 
 
 
Seznam prilog       
 
Priloga I : Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
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 
 
Priloga III : Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
Priloga IV: %HVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX 
 
Priloga V:  Zapis o soglasju 
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I.  ODDELEK 
 

63/2â1(�'2/2ý%( 
 

���þOHQ 
       

Opredelitev pojmov 
 
V  tem protokolu : 
 
a) �L]GHODYD�� SRPHQL� NDWHUR� NROL� YUVWR� REGHODYH� DOL� SUHGHODYH�� YNOMXþQR� V� VHVWDYOMDQMHP� DOL�

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

izdelavi izdelka; 
 
c) �L]GHOHN�� SRPHQL� L]GHOHN�� NL� VH� L]GHOXMH�� þHSUDY� MH� QDPHQMHQ�NDVQHMãL� XSRUDEL� SUL� GUXJHP�

postopku izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  " carinska vrednosW�� SRPHQL� YUHGQRVW�� GRORþHQR� Y� VNODGX� V� 6SRUD]XPRP� L]� OHWD� ����� R�

L]YDMDQMX�9,,��þOHQD�6SORãQHJD�VSRUD]XPD�R�FDULQDK�LQ�WUJRYLQL��6SRUD]XP�:72�R�FDULQVNL�
vrednosti); 

 
f) �FHQD�IUDQNR�WRYDUQD��SRPHQL�FHQR��NL�VH�]D�L]GHOHN�IUDQNR�WRYDUQD�SURL]YDMDOFX�Y� �GUåavi 

SRJRGEHQLFL� SODþD� SRGMHWMX�� Y� NDWHUHP� VH� RSUDYL� ]DGQMD� � REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� þH� FHQD�
YNOMXþXMH�YUHGQRVW� �YVHK�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY��]PDQMãDQR�]D�YVH�QRWUDQMH�GDMDWYH��NL�VH�
ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

 
g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez 

SRUHNOD��DOL��þH�WD�QL�]QDQD�LQ�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYR�SUHYHUOMLYR�FHQR��SODþDQR�]D�PDWHULDOH�
Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL� 

 
h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so  opredeljeni  v  

WRþNL�J��LQ�VH�VPLVHOQR�XSRUDEOMD� 
 
i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost 

YVDNHJD� YNOMXþHQHJD�PDWHULDOD� V� SRUHNORP� L]� GUXJLK� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� � ��� þOHQX�� DOL�� þH�
carinska vredQRVW�QL�]QDQD�DOL�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYD�GRND]OMLYD�FHQD��SODþDQD�]D�PDWHULDOH�
Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL���� 

  
j) ³SRJODYMD´� LQ� ³WDULIQH� ãWHYLONH´�SRPHQLMR�SRJODYMD� LQ� WDULIQH� ãWHYLONH� �ãWLULãWHYLOþQH�NRGH���

uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih 
oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 
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k) ³XYUãþHQ´�VH�QDQDãD�QD�XYUVWLWHY�L]GHOND�DOL�PDWHULDOD�Y�GRORþHQR�WDULIQR�ãWHYLONR� 
 
 
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so 

zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke 
SUHMHPQLNX��DOL�þH�QL�WDNHJD�GRNXPHQWD��L]GHONH��NL�VR�]DMHWL�QD�HQHP�UDþXQX� 

 
m) ³R]HPOMH´�YNOMXþXMH�WHULWRULDOQH�YRGH� 
 
 

 
II.  ODDELEK 

 
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 

 
���þOHQ 

Splošne zahteve 
 
3UL�L]YDMDQMX�WHJD�VSRUD]XPD�VH�WL�L]GHONL�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH� 
 
a) L]GHONL��Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�WHM�GUåDYL�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD� 
 
b) izdelki, pridobljenL�Y�WHM�GUåDYL�SRJRGEHQLFL��NL�YVHEXMHMR�PDWHULDOH��NL�QLVR�ELOL�Y� celoti 

SULGREOMHQL�QD�QMHQHP�R]HPOMX��þH�VR�ELOL� WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�Y�WHM�
GUåDYL�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD� 

 
���þOHQ 
�þUWDQ� 

 
���þOHQ 

Kumulacija porekla 
 

1. 1H�JOHGH�QD�GRORþEH����þOHQD�L]GHONL�YHOMDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP���L]��GUåDYH�SRJRGEHQLFH��
þH�VR�ELOL�WDP�SULGREOMHQL�LQ�YNOMXþXMHMR�PDWHULDOH�V�SRUHNORP�L]�%ROJDULMH��âYLFH��YNOMXþQR��]�
Lihtenštajnom (1���� ýHãNH� UHSXEOLNH�� (VWRQLMH�� (YURSVNH� VNXSQRVWL�� 0DGåDUVNH�� ,VODGQLMH��
/LWYH�� /DWYLMH�� � 1RUYHãNH�� 3ROMVNH�� 5RPXQLMH�� 6ORYHQLMH�� 6ORYDãNH� UHSXEOLNH� LQ� 7XUþLMH� Y�
VNODGX�]�GRORþEDPL�SURWRNROD�R�SUDYLOLK�R�SRUHNOX�EODJD��SULORåHQHJD�N�VSRUD]XPRP�PHG�WR�
GUåDYR� SRJRGEHQLFR� LQ� YVDNR� RG� WHK� GUåDY�� � þH� REGHODYD� Dli predelava, opravljena v  tej 
GUåDYL�SRJRGEHQLFL�SUHVHJD�SRVWRSNH��RPHQMHQH�Y����þOHQX��1L�WUHED��GD�EL�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�
zadosti  obdelani ali predelani. 

 

                                                      
1 .QHåHYLQD�/LKWHQãWDMQ�LPD�FDULQVNR�XQLMR�V�âYLFR�LQ�MH�SRJRGEenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. 
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2. ýH� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� NL� VH� RSUDYOMD� Y� GUåDYL� SRJRGEHQLFL� QH� SUHVHJD� SRVWRSNRY��
omenjeniK�Y����þOHQX��VH�ãWHMH��GD�LPD�SULGREOMHQL�L]GHOHN�SRUHNOR�L]�WH�GUåDYH�SRJRGEHQLFH�
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom 
L]� NDWHUH� NROL� GUXJH� GUåDYH�� RPHQMHQH� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� ýH� WR� QL� WDNR�� VH� � SULGREOMeni 
L]GHOHN�ãWHMH�]D�L]GHOHN�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH��NL�MH�SULVSHYDOD�QDMYHþMR�YUHGQRVW�XSRUDEOMHQLK�
PDWHULDORY�V�SRUHNORP�SUL�L]GHODYL�Y�WHM�GUåDYL�SRJRGEHQLFL� 

 
3. ,]GHONL� V� SRUHNORP� L]� � HQH� RG� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� NL� QLVR� REGHODQL� DOL�

predelDQL�Y��GUåDYL�SRJRGEHQLFL��RKUDQLMR�VYRMH�SRUHNOR��þH�VH�L]YR]LMR�Y�HQR�RG�WHK�GUåDY�� 
 
4. .XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�]D�PDWHULDOH�LQ�L]GHONH��NL�VR�

pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem 
protokolu . 

 
 

���þOHQ 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v �GUåDYL�SRJRGEHQLFL� 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 c) åLYH�åLYDOL��WDP�VNRWHQH�DOL�L]YDOMHQH�LQ�Y]UHMHQH� 
 
 d) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�åLYLK��WDP�Y]UHMHQLK�åLYDOL� 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili 

zunDM�WHULWRULDOQLK�YRGD�GUåDYH�SRJRGEHQLFH� 
 
 g) L]GHONL�� L]GHODQL� QD� QMHQLK� SUHGHORYDOQLK� ODGMDK� L]NOMXþQR� L]� L]GHONRY�� RPHQMHQLK� Y�

WRþNL�I��� 
 
 h) WDP�]EUDQL�UDEOMHQL�SUHGPHWL��SULPHUQL�OH�]D�UHFLNODåR�VXURYLQ��YNOMXþQR�]�UDEOMHQLPL�

gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 j) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOMD�]XQDM�QMHQLK�WHULWRULDOQLK�YRGD��þH�

LPD�L]NOMXþQR�SUDYLFR�GR�REGHODYH�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOja;  
 
        k) EODJR��WDP�L]GHODQR�L]NOMXþQR�L]�L]GHONRY��RSUHGHOMHQLK��Y�WRþNDK�D��GR�M�� 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

CEFTA –  PRILOGE 
 

2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje��Y� WRþNDK� I�� LQ�J��SUYHJD�RGVWDYND� � VH�
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 

 
a) ki so registULUDQH�DOL�VH�YRGLMR�Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL� 

 
b) NL�SOXMHMR�SRG�]DVWDYR�WH�GUåDYH�SRJRGEHQLFH� 

 
c) NL� VR� QDMPDQM� ���RGVWRWNRY�Y� ODVWL� GUåDYOMDQRY� WH� GUåDYH�SRJRGEHQLFH� DOL� GUXåEH� V�

VHGHåHP�Y�HQL�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF�LQ�Y�NDWHUL�VR�GLUHNWRU�DOL�GLUHNWRUML��SUHdsednik 
XSUDYQHJD�RGERUD�DOL�QDG]RUQHJD�VYHWD�WHU�YHþLQD�þODQRY�WDNLK�RGERURY�GUåDYOMDQL�WH�
GUåDYH�SRJRGEHQLFH�LQ�ãH�GRGDWQR��þH�Y�RVHEQLK�DOL�NDSLWDOVNLK�GUXåEDK�YVDM�SRORYLFD�
NDSLWDOD� SULSDGD� WHM� GUåDYL� SRJRGEHQLFL� DOL� MDYQLP� RUJDQRP� � DOL� GUåDYOMDQRP� WH�
GUåDYH�SRJRGEHQLFH� 

 
d) NDWHULK�NDSLWDQ�LQ�þDVWQLNL�VR�GUåDYOMDQL�WH�GUåDYH�SRJRGEHQLFH 

in  
 

e) NDWHULK�QDMPDQM����RGVWRWNRY�þODQRY�SRVDGNH�MH�GUåDYOMDQRY�WH�GUåDYH�SRJRGEHQLFH� 
 

���þOHQ 
        

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. =D�QDPHQH����þOHQD�VH šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali 

SUHGHODQL��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML��QDYHGHQL�Y�VH]QDPX�3ULORJH�,,� 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali 
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh 
L]GHONRY�� LQ� VH� QDQDãDMR� VDPR� QD� WDNH� PDWHULDOH�� ýH� VH� L]GHOHN�� NL� MH� SULGRELO� SRUHNOR� ]�
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se 
uSRUDEOMDMR� ]D� L]GHOHN�� Y� NDWHUHJD� MH� WD� YNOMXþHQ�� QH� XSRUDEOMDMR� ]DQM� LQ� VH� QH� XSRãWHYDMR�
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 s pogoji iz seznama za ta 

L]GHOHN�QH�EL�VPHOH�XSRUDELWL�SUL�L]GHODYL�WHJD�L]GHOND��YVHHQR�ODKNR��XSRUDELMR��þH�� 
 

a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 
 

b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 
EUH]�SRUHNOD��QL�SUHVHåHQ�QD�SRGODJL�XSRUDEH�WHJD�RGVWDYND� 

 
7D�RGVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYUãþDMR�Y�����GR�����SRJODYMH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
3. 3UYL�LQ�GUXJL�RGVWDYHN�VH�XSRUDEOMDWD�SRG��SRJRML��NL�MLK�GRORþD����þOHQ� 
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���þOHQ 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. %UH]�YSOLYD�QD�GRORþEH�GUXJHJD�RGVWDYND�VH�WL�SRVWRSNL�ãWHMHMR�]D�QH]DGRVWQR�REGHODYR�DOL�

SUHGHODYR��GD�EL�L]GHOHN�SULGRELO�VWDWXV�L]GHOND�V�SRUHNORP��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�MH�]DGRãþHQR�
]DKWHYDP�L]����þOHQD� 

 
a)  pRVWRSNL�]D�RKUDQLWHY�EODJD�Y�GREUHP�VWDQMX�PHG�SUHYR]RP�LQ�VNODGLãþHQMHP� 

 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
c)  SUDQMH�� þLãþHQMH�� RGVWUDQMHYDQMH� SUDKX�� RNVLGRY�� ROMD�� EDUYH� DOL� GUXJLK� VQRYL� ]D�

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 

e)  preprosti pRVWRSNL�EDUYDQMD�LQ�ORãþHQMD� 
 

f)  OXãþHQMH��EHOMHQMH�GHOQR�DOL�Y�FHORWL��ORãþHQMH�WHU�JOD]LUDQMH�åLW�LQ�ULåD� 
 

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

h)  OXSOMHQMH��UD]NRãþLþHYDQMH�LQ�OXãþHQMH�VDGMD��RUHãþNRY�LQ�]HOHQMDYH�� 
 

i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
  

j)  VHMDQMH�� SUHELUDQMH�� VRUWLUDQMH�� NODVLILFLUDQMH�� UD]YUãþDQMH�� XVNODMHYDQMH� �YNOMXþQR� V�
sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
k)  SUHSURVWR�SDNLUDQMH�Y�VWHNOHQLFH��NRQ]HUYH��þXWDUH��YUHþNH��]DERMH��ãNDWle, pritrjevanje 

QD�NDUWRQH�DOL�SORãþH�LQ�YVL�GUXJL�SUHSURVWL�SRVWRSNL�SDNLUDQMD� 
 

l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
UD]OLNRYDQMH�QD�L]GHONH�LQ�QMLKRYR�HPEDODåR�� 

 
m)  preprosto mešanje izdelkov, ne glede nD�WR��DOL�VR�UD]OLþQLK�YUVW�DOL�QH� 

 
n)  enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na 

dele;  
 

o)  NRPELQDFLMD�GYHK�DOL�YHþ�SRVWRSNRY��RSLVDQLK�Y�WRþNDK�D��GR�Q�� 
 

p)  ]DNRO�åLYDOL� 
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2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za 
nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem 
L]GHONX�Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL�� 

 
���þOHQ 

 
Enota kvalifikacije  

 
1. (QRWD� NYDOLILNDFLMH� ]D� XSRUDER� GRORþE� WHJD� SURWRNROD� MH� GRORþHQ� L]GHOHN�� NL� VH� ãWHMH� ]D�

RVQRYQR�HQRWR��NDGDU� VH�GRORþD�XYUVWLWHY�EODJD�SUL�XSRUDEL�QRPHQNODWXUH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) NDGDU�VH�L]GHOHN��NL�JD�VHVWDYOMD�VNXSLQD�SUHGPHWRY�DOL�MH�VHVWDYOMHQ�L]�L]GHONRY��XYUãþD�

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) NDGDU� MH�SRãLOMND�VHVWDYOMHQD� L]�GRORþHQHJD�ãWHYLOD� �HQDNLK� L]GHONRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporDEL� GRORþE� WHJD�
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. ýH�MH�Y�VNODGX�V�SHWLP�WHPHOMQLP�SUDYLORP�KDUPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD�HPEDODåD�YNOMXþHQD�Y�

L]GHOHN�]DUDGL�XYUãþDQMD��PRUD�ELWL�YNOMXþHQD�WXGL�SUL�GRORþDQMX�SRUHNOD� 
 

���þOHQ 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so 
GHO�RELþDMQH�RSUHPH�LQ�VR�YNOMXþHQL�Y�QMHQR�FHQR�DOL�SD�QLVR�SRVHEHM�]DUDþXQDQL��VH�ãWHMHMR�]D�GHO�WH�
opreme, stroja, naprave ali vozila. 
 

����þOHQ 
 

Garniture  
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s 
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura 
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje�� GD� LPD� JDUQLWXUD� NRW� FHORWD� SRUHNOR�� þH�
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna. 
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����þOHQ 
 

Nevtralni elementi 
 
'D�EL�GRORþLOL��DOL� LPD�L]GHOHN�SRUHNOR��QL�WUHED�XJRWDYOMDWL�SRUHNOD�]D�QDYHGHno, kar bi lahko bilo 
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
G��EODJR��NL�QL�YNOMXþHQR�DOL�QL�QDPHQMHQR�]D�YNOMXþLWHY��Y�NRQþQR�VHVWDYR��L]GHOND� 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

12.�þOHQ 
 

1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
1. 5D]HQ�Y�SULPHULK�L]����þOHQD�LQ�WUHWMHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD�PRUDMR�ELWL�SRJRML�]D�SULGRELWHY�

VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP�� GRORþHQL� Y� ,,�� RGGHONX�� EUH]� SUHNLQLWYH� L]SROQMHQL� Y� GUåDYDK�
pogodbenicah.  

 
2. Razen v primerih iz  4��þOHQD�VH�EODJR�V�SRUHNORP��L]YRåHQR�L]�HQH�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF��Y�

GUXJR�GUåDYR��RE�YUQLWYL�ãWHMH�]D�EODJR�EUH]�SRUHNOD��UD]HQ�þH�VH��FDULQVNLP�RUJDQRP��ODKNR�
]DGRYROMLYR�GRNDåH� 

 
(a) GD�MH�EODJR��NL�VH�YUDþD��LVWR�EODJR��NRW�MH�ELOR�L]YRåHQR� 

  in 
(b) da� QD�QMHP��PHGWHP�NR� MH�ELOR�Y� WLVWL� GUåDYL� DOL�PHG� L]YR]RP��QLVR�ELOL� RSUDYOMHQL�

nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v dobrem stanju . 
 
3. 1D� SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� Y� VNODGX� V� SRJRML�� GRORþHQLPL� Y� ,,�� RGGHONX�� QH��

vSOLYD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��RSUDYOMHQD�]XQDM�GUåDY�SRJRGEHQLF�QD�PDWHULDOLK��L]YRåHQLK�L]�
HQH�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF�LQ�SRQRYQR�WDP�XYRåHQLK��þH� 

 
(a) VR�RPHQMHQL�PDWHULDOL�Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�HQL�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF��DOL�VR�ELOL�SUHG�

njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. 
þOHQX� 

                  in 
 (b) VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
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L�� � � � MH� �ELOR� �SRQRYQR� �XYRåHQR� �EODJR� �SULGREOMHQR� �]� � �REGHODYR� �DOL� � �SUHGHODYR�
L]YRåHQLK�PDWHULDORY� 
in 

  iL�� � � VNXSQD� � � GRGDQD� � YUHGQRVW�� SULGREOMHQD� � ]XQDM� GUåDY� SRJRGEHQLF� RE� � XSRUDEL���
GRORþE���WHJD��þOHQD���QH��SUHVHJD������RGVWRWNRY���FHQH���IUDQNR��WRYDUQD���NRQþQHJD�
izdelka,  za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   s  poreklom. 

 
4. Za namene treWMHJD�RGVWDYND�VH�SRJRML�]D�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP����������GRORþHQL�

Y�,,��RGGHONX��QH�XSRUDEOMDMR�]D�REGHODYR�DOL�SUHGHODYR��RSUDYOMHQR�]XQDM�GUåDY�SRJRGEHQLF��
.DGDU�SD�VH�Y�VH]QDPX�Y�3ULORJL�,,�]D�GRORþLWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP�]D�NRQþQL izdelek 
XSRUDEOMD� SUDYLOR�� NL� GRORþD� QDMYLãMR� YUHGQRVW� YVHK� YNOMXþHQLK� PDWHULDORY� EUH]� SRUHNOD��
VNXSQD� YUHGQRVW� PDWHULDORY� EUH]� SRUHNOD�� YNOMXþHQLK� QD� R]HPOMX� GRORþHQH� SRJRGEHQLFH��
XSRãWHYDQD� VNXSDM� V� VNXSQR� GRGDQR� YUHGQRVWMR�� SULGREOMHQR� ]XQDM� GUåDYH� SRJodbenice z 
XSRUDER�GRORþE�WHJD�þOHQD��QH�VPH�SUHVHJDWL�QDYHGHQHJD�RGVWRWND� 

 
5. =D� QDPHQH� XSRUDEH� GRORþE� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� ãWHMH�� GD� �VNXSQD� GRGDQD�

YUHGQRVW��SRPHQL�YVH�VWURãNH��QDVWDOH�]XQDM�GUåDY�SRJRGEHQLF��YNOMXþQR�]�YUHGQRVWPL��WDP�
vkljXþHQLK�PDWHULDORY�� 

  
6. 'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� QH� XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHONH�� NL� QH� L]SROQMXMHMR�

SRJRMHY�� GRORþHQLK� Y� VH]QDPX� 3ULORJH� ,,�� DOL� ]D� L]GHONH�� NL� VH� ODKNR� ãWHMHMR� ]D� ]DGRVWL�
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance��GRORþHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX����
þOHQD� 

 
7.  'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� QH� YHOMDMR� ]D� L]GHONH� L]� ���� GR� ���� SRJODYMD�

harmoniziranega sistema. 
 
8. 9VDND�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��NL� MH�]DMHWD�]�GRORþEDPL� � WHJD�þOHQD��RSUDYOMHQD�]XQDM�GUåDY�

pogodbenic, VH� RSUDYL� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL� R� ]DþDVQHP� L]YR]X� QD� RSOHPHQLWHQMH� DOL�
podobnimi postopki. 

 
����þOHQ 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, 

ki izpolnjujejo zahteve tega protokola  in  se� SUHYDåDMR� QHSRVUHGQR� PHG� GUåDYDPL�
SRJRGEHQLFDPL�DOL� þH]�R]HPOMD�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y� ���� þOHQX��9HQGDU� VH� L]GHONL��NL�
VHVWDYOMDMR� HQR� VDPR� QHGHOMHQR� SRãLOMNR�� ODKNR� SUHYDåDMR� þH]� GUXJD� R]HPOMD�� þH� GR� WHJD�
SULGH��V�SUHWRYDUMDQMHP�DOL�]DþDVQLP�VNODGLãþenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago 
Y�GUåDYL�WUDQ]LWD�DOL�VNODGLãþHQMD�RVWDOR�SRG�QDG]RURP�FDULQVNLK�RUJDQRY�LQ�GD�QD�QMHP�QLVR�
bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli 
postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju. 
 
,]GHONL� V� SRUHNORP� VH� ODKNR� SRãLOMDMR� SR� FHYRYRGLK� þH]� R]HPOMD�� NL� QLVR� R]HPOMD� GUåDY�
pogodbenic. 
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2. .RW� GRND]LOR�� GD� VR� L]SROQMHQL� SRJRML�� GRORþHQL� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� MH� WUHED� SUHGORåLWL�
FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 

 
a) en sam WUDQVSRUWQL� GRNXPHQW�� NL� SRNULYD� SUHYR]� L]� GUåDYH� L]YR]QLFH� þH]� � GUåDYR�

tranzita, ali 
 

b) SRWUGLOR��NL�JD�L]GDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�WUDQ]LWD��NL� 
 

(i) YVHEXMH�QDWDQþHQ�RSLV�L]GHONRY� 
 

(ii)      navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdeONRY� LQ� þH���������������
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
in 

 
(iii) SRWUMXMH�SRJRMH��SRG�NDWHULPL�VR�ELOL�L]GHONL�]DGUåDQL�Y�GUåDYL�WUDQ]LWD��DOL� 

 
c) þH�WHK�QL��NDWHUH�NROL�GRNXPHQWH��NL to dokazujejo. 

 
 

����þOHQ 
 

    Razstave 
 
1. =D� L]GHONH� V� SRUHNORP�� NL� VH� SRãLOMDMR� QD� UD]VWDYR� Y� GUXJR� GUåDYR� UD]HQ� WLVWLK�� NL� VR�

RPHQMHQH� Y� ��� þOHQX�� LQ� VR� SR� UD]VWDYL� SURGDQL� ]� QDPHQRP�XYR]D� Y� GUåDYR� SRJRGEHQLFR��
YHOMDMR� SUL� XYR]X� XJRGQRVWL� SR� GRORþEDK� WHJD� VSRUD]XPD�� þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP�
]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 

 
a) MH�L]YR]QLN�WH�L]GHONH�SRVODO�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH�Y�GUåDYR��Y�NDWHUL�MH��UD]VWDYD�LQ�

jih tam razstavljal, 
  

b) MH� WD� L]YR]QLN� L]GHONH� SURGDO� DOL� MLK� NDNR� GUXJDþH� GDO� QD� UD]SRODJR� RVHEL� Y� GUåDYL�
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. 'RND]LOR� R� SRUHNOX� PRUD� ELWL� L]GDQR� DOL� L]SROQMHQR� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND� LQ�

SUHGORåHQR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� QD� RELþDMHQ� QDþLQ�� 9� QMHP� PRUDWD� ELWL�
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o 
pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 
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3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, 
sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne namene v 
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki 
ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 

IV.  ODDELEK 
 

3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 
 

����þOHQ 
 

3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
1. =D� PDWHULDOH� EUH]� SRUHNOD�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� SUL� L]GHODYL� L]GHONRY� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH�

SRJRGEHQLFH�DOL� L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����þOHQX��]D�NDWHUH�VH� L]GD�DOL�VHVWDYL�
GRND]LOR�R�SRUHNOX�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�9��RGGHOND��VH�Y�WHM�GUåDYL�SRJRGEHQLFL�QH�PRUHMR�
XYHOMDYOMDWL�NDNUãQD�NROL�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH� 

 
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakrãQR� NROL� GHOQR� DOL� FHORWQR� SRYUDþLOR��

RGSXVWLWHY� DOL� QHSODþLOR� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY�� NL� LPDMR� HQDNRYUHGQL� � XþLQHN�� NL� VH�
ODKNR�XSRUDEOMD�Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL�L]UHFQR��DOL��SRVOHGLþQR��]D�PDWHULDOH��XSRUDEOMHQH�SUL�
izdelavi, takrat, ko se izdelki, SULGREOMHQL� L]�RPHQMHQLK�PDWHULDORY�� L]YR]LMR�� LQ�QH�� �þH� WDP�
RVWDQHMR�]D�GRPDþR�SRUDER� 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih 

RUJDQRY� SULSUDYOMHQ� NDGDU� NROL� SUHGORåLWL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRNDzujejo, da za 
materLDOH�EUH]�SRUHNOD��XSRUDEOMHQH�SUL�L]GHODYL�WHK�L]GHONRY��QL�ELOR�SUHMHWR�SRYUDþLOR�FDULQH�
LQ�GD�VR�ELOH�YVH�FDULQVNH�GDMDWYH�DOL�GDMDWYH�]�HQDNRYUHGQLP�XþLQNRP��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�
WDNH�PDWHULDOH��GHMDQVNR�SODþDQH� 

 
4. 'RORþEH�SUYHJD�GR�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SUDY�WDNR�XSRUDEOMDMR�]D�HPEDODåR�Y�VPLVOX�GUXJHJD�

RGVWDYND����þOHQD��]D��GRGDWNH��QDGRPHVWQH�GHOH�LQ�RURGMH�Y�VPLVOX����þOHQD�LQ�]D�L]GHONH�Y�
JDUQLWXUDK�Y�VPLVOX�����þOHQD��þH�VR�WDNL�SUHGPHWL�EUH]�SRUHNOD� 

 
5. 'RORþEH� SUYHJD� GR� þHWUWega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere  velja 

VSRUD]XP��1DGDOMH�QH�SUHSUHþXMHMR�XSRUDEH�VLVWHPD�FHQRYQLK�QDGRmestil, ki se uporabljajo 
SUL�L]YR]X�NPHWLMVNLK�L]GHONRY�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�VSRUD]XPD�� 
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 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU  
 
 

1���þOHQ 
 

Splošne zahteve 
 
1. =D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]��GUåDYH�SRJRGEHQLFH��SUL��XYR]X��Y�GUXJR�GUåDYR�SRJRGEHQLFR���

velMDMR��XJRGQRVWL��VSRUD]XPD�RE�SUHGORåLWYL�ERGLVL� 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) v primerih��GRORþHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX�����þOHQD��L]MDYH�L]YR]QLND��Y��QDGDOMHYDQMX�
�L]MDYD� QD� UDþXQX��� QD� UDþXQX�� � REYHVWLOX� R� RGSUHPL� DOL� GUXJHP� WUJRYLQVNHP�
GRNXPHQWX�� NL� GRYROM� QDWDQþQR� RSLVXMH� WH� L]GHONH�� GD� MLK� MH� PRJRþH� SUHSR]QDWL��
EHVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX�MH v Prilogi IV. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih 

GRORþD�����þOHQ��YHOMDMR�XJRGQRVWL�VSRUD]XPD��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�NDWHUL�NROL�]JRUDM�
navedeni dokument.   

 
����þOHQ 

       
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi GUåDYH� L]YR]QLFH�QD�SRGODJL�SLVQH�

]DKWHYH�L]YR]QLND�DOL�QMHJRYHJD�SRREODãþHQHJD�]DVWRSQLND�QD�L]YR]QLNRYR�RGJRYRUQRVW� 
 
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegoY�SRREODãþHQL� ]DVWRSnik obrazca potrdila o prometu 

blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se 
L]SROQLWD�Y�HQHP�RG��MH]LNRY�GUåDY�SRJRGEHQLF��DOL�Y�DQJOHãþLQL��IUDQFRãþLQL�DOL�Y�QHPãþLQL�LQ�
Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�QRWUDQMHJD�SUDYD�GUåDYH�L]YR]QLFH��ýH�VR�QDSLVDQL�]�URNR��PRUDMR�ELWL�
L]SROQMHQL�V�þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL��Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem 
SROMX� EUH]� SUD]QLK� YPHVQLK� YUVWLF�� ýH� SROMH� QL� Y� FHORWL� ]DSROQMHQR�� MH� WUHED� SRG� ]DGQMR�
vrVWLFR�RSLVD�SRWHJQLWL�YRGRUDYQR�þUWR�LQ�SUHþUWDWL��SUD]HQ�SURVWRU�SRG�QMR� 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, 

GD�QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�RUJDQRY�GUåDYH�L]YR]QLFH��Y�NDWHUL�VH�L]GD�SRWUGLOR�R�SURPHWX blaga 
(85���� NDGDU� NROL� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� L]GHONRY� V�
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

 
4. 3RWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�(85��� L]GDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� SRJRGEHQLFH�� þH� VH� L]GHONL�

lahko štejejo� ]D� L]GHONH� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH� SRJRGEHQLFH� DOL� L]� HQH� RG� GUXJLK� GUåDY��
RPHQMHQLK�Y����þOHQX��WHU�L]SROQMXMHMR�GUXJH�]DKWHYH�WHJD�SURWRNROD�� 
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5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga 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.Ti organi tudi  
zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo 
preveriti, ali je prostor, namenjen opisX�L]GHONRY��L]SROQMHQ�WDNR��GD�L]NOMXþXMH�YVH�PRåQRVWL�
pripisov z namenom  goljufije. 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 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. 
 

����þOHQ� 
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. 1H�JOHGH�QD�VHGPL�RGVWDYHN�����þOHQD�VH�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���L]MHPRPD��ODKNR�

izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  þH� QL� ELOR� L]GDQR� RE� L]YR]X� ]DUDGL� QDSDN� DOL� QHQDPHUQLK� RSXVWLWHY� DOL� SRVHEQLK�

RNROLãþLQ� 
 
            ali 
 

 (b) þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP� ]DGRYROMLYR� GRNDåH�� GD� MH� ELOR� SRWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�
(85���L]GDQR��YHQGDU�RE�XYR]X�L]�WHKQLþQLK�UD]ORgov 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 

RSUDYOMHQHP�SUHYHUMDQMX��þH�VH�SRGDWNL�Y�L]YR]QLNRYL�]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem 
spisu. 
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4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od naslednjih 
izrazov : 

 
 BG �BA>:>?G�<�IHKE?>KL<B?� 

CZ �9<67$9(12�'2'$7(ý1���������� 

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", 

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" 

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" 

HU �.,$'9$�9,66=$0(1�/(*(6�+$7È//<$/� 

RO "EMIS A POSTERIORI" 

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE " 

SK "VYSTAVENÉ DODATOý1(� 

SL "IZDANO NAKNADNO" 

  DOL��L]UD]�Y�MH]LNX�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����þOHQX� 
 
5. =D]QDPHN� L]�þHWUWHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�YSLVDQ�Y�SROMH�2SRPEH�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�

EUR.1. 
  

����þOHQ 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. ýH�MH�ELOR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���XNUDGHQR��L]JXEOMHQR�DOL�XQLþHQR��ODKNR�L]YR]QLN�

carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih 
dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 
 

BG �>M;EBD:L� 
CZ "DUPLIKÁT" 
DE "DUPLIKÁT" 
EN "DUPLICATE" 
FR "DUPLICATA" 
HU "MÁSOLAT" 
PL "DUPLIKAT" 
RO "DUPLICAT" 
SK "DUPLIKÁT" 
SL "DVOJNIK" 
ali L]UD]�Y�MH]LNX�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����þOHQX� 

 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 

prometu blaga EUR.1. 
 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, 

]DþQH�YHOMDWL�V�WHP��GDWXPRP� 
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����þOHQ 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu 

 
ýH� VR� L]GHONL� V� SRUHNORP� GDQL� SRG� QDG]RU� FDULQVNLK� RUJDQRY� Y� � GUåDYL� SRJRGEHQLFL�� MH�PRJRþH�
]DPHQMDWL� SUYRWQR� GRND]LOR� R� SRUHNOX� ]� HQLP� DOL� YHþ� SRWUGLOL� R� SRUHNOX� EODJD� (85��� � ]DUDGL�
pošiljanja vseh ali nekaterih L]GHONRY� GUXJDP� Y� GUåDYL� SRJRGEHQLFL� Nadomestno potrdilo ali 
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani 
izdelki. 
 

���D�þOHQ 
 

/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH 
 

1.  ýH�SUL�ORþHQHP�VNODGLãþHQMX�]DORJ�L]GHONRY�V�SRUHNORP�LQ�L]GHONRY�EUH]�SRUHkla, ki so enaki 
DOL� PHG� VHERM� ]DPHQOMLYL�� QDVWDQHMR� SUHFHMãQMH� VWURãNRYQH� DOL� PDWHULDOQH� WHåDYH�� ODKNR�
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako 
LPHQRYDQR�PHWRGR��ORþHQHJD�NQMLJRYRGVNHJD�L]ND]RYDQMD�� 

 
2.  Ta meWRGD�PRUD�]DJRWRYLWL��GD�MH�ãWHYLOR�SULGREOMHQLK�L]GHONRY�Y�GRORþHQHP�GRJRYRUMHQHP�

REGREMX��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��HQDNR��NRW�EL�JD�GRELOL��þH�EL�ELOH�]DORJH�
IL]LþQR�ORþHQH� 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da 

so ustrezni. 
 
4.  7D�PHWRGD�VH�YRGL�LQ�XSRUDEOMD�QD�SRGODJL�VSORãQLK�UDþXQRYRGVNLK�QDþHO��NL�YHOMDMR�Y�GUåDYL��

v kateri je bil izdelek narejen. 
 
5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 

NROLþLQH�L]GHONRY��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��1D�]DKWHYR�FDULQVNHJD�RUJDQD�
XSRUDEQLN�GD�L]MDYR�R�WHP��NDNR�VR�ELOH�NROLþLQH�YRGHQH� 

 
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, 

þH� JD uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih 
SRJRMHY��GRORþHQLK�Y�WHP�SURWRNROX�� 

 
 

����þOHQ 
 

3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
1. ,]MDYR�QD�UDþXQX��RPHQMHQR�Y��SRGRGVWDYNX��E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD��ODKNR�GD� 

 
(a) pooblaãþHQL�L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD� 
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            ali 
 

(b) NDWHUL�NROL�L]YR]QLN�]D�YVDNR�SRãLOMNR��NL�MR�VHVWDYOMD�HQ�DOL�YHþ�SDNHWRY��NL�YVHEXMHMR�
izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 

 
2. ,]MDYR�QD�UDþXQX�MH�PRåQR�GDWL��þH�VH�izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s 

SRUHNORP� L]� GUåDYH� SRJRGEHQLFH� DOL� L]� HQH� RG� GUXJLK� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� ��� þOHQX�� LQ�
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
3. ,]YR]QLN��NL�GDMH�L]MDYR�QD�UDþXQX��PRUD�ELWL�NDGDU�NROL��SULSUDYOMen, da  na zahtevo carinskih 

RUJDQRY� GUåDYH� L]YR]QLFH� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

 
4. ,]MDYR� QD� UDþXQX�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y� 3ULORJL� ,9�� PRUD� L]YR]QLN� QDWLSNDWL�� RGWLsniti ali 

QDWLVQLWL� QD� UDþXQ�� REYHVWLOR� R� RGSUHPL� DOL� GUXJ� WUJRYLQVNL� GRNXPHQW� Y� HQL� RG� MH]LNRYQLK�
UD]OLþLF�� NL� VR� QDYHGHQH� Y� WHM� SULORJL�� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� QRWUDQMHJD� SUDYD� GUåDYH�
L]YR]QLFH��ýH�MH�QDSLVDQD�]�URNR��PRUD�ELWL�QDSLVDQD�V�þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL� 

 
5. ,]MDYH� QD� UDþXQX� PRUDMR� LPHWL� L]YLUQL� ODVWQRURþQL� SRGSLV� L]YR]QLND�� 9HQGDU� � VH� � RG�

SRREODãþHQHJD� L]YR]QLND� Y� VPLVOX� � ���� þOHQD� QH� ]DKWHYD�� GD� SRGSLVXMH� WDNH� L]MDYH�� þH� VH�
FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�L]YR]QLFH�SLVQR�]DYHåH��GD�VSUHMHPD��SROQR odgovornost za vsako 
L]MDYR�QD�UDþXQX��SR�NDWHUL�JD�MH�PRJRþH�SUHSR]QDWL��NRW�GD�MR�MH�ODVWQRURþQR�SRGSLVDO� 

 
6. ,]MDYR�QD�UDþXQX�ODKNR�GD�L]YR]QLN�RE�L]YR]X�L]GHONRY��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD��DOL�QDNQDGQR���

þH� MH�SUHGORåHQD�FDULQVNLP�RUJDQRP�Y�GUåDYL�XYR]QLFi  najkasneje v dveh letih  po uvozu 
izdelkov, na katere se nanaša. 

 
����þOHQ 

 
3RREODãþHQL�L]YR]QLN 

 
1. &DULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH�ODKNR�SRREODVWLMR�NDWHUHJD�NROL� L]YR]QLND��Y�QDGDOMHYDQMX�

�SRREODãþHQHJD�L]YR]QLND���NL�SRJRVWR�SRãLOMD�L]GHONH�SR�WHP�sporazumu, da daje izjave na 
UDþXQX� QH� JOHGH� QD� YUHGQRVW� L]GHONRY�� QD� NDWHUH� VH� QDQDãD�� ,]YR]QLN�� NL� SURVL� ]D� WDNR�
SRREODVWLOR��PRUD�SUHGORåLWL� ]DGRYROMLYD�GRND]LOD�FDULQVNLP�RUJDQRP�R�VWDWXVX�SRUHNOD� WHK�
izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. &DULQVNL� RUJDQL� ODKNR� � RGREULMR� VWDWXV� SRREODãþHQHJD� L]YR]nika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
 
3. &DULQVNL�RUJDQL�GRGHOLMR�SRREODãþHQHPX�L]YR]QLNX�ãWHvilko carinskega pooblastila, ki mora 

ELWL�QD�L]MDYL�QD�UDþXQX� 
 
4. Carinski orJDQL�VSUHPOMDMR�LQ�QDG]RUXMHMR��NDNR�SRREODãþHQ�L]YR]QLN�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR� 
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5. &DULQVNL�RUJDQL�ODKNR�NDGDU�NROL�XPDNQHMR�SRREODVWLOR��7R�PRUDMR�VWRULWL��NDGDU�SRREODãþHQL�
L]YR]QLN�QH�SUHGORåL�GRND]LO��QDYHGHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX��QH�L]SROQMXMH�SRJRMHY� navedenih 
Y�GUXJHP�RGVWDYNX��DOL��GUXJDþH�QHSUDYLOQR�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR�� 

 
 

����þOHQ 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. 'RND]LOR�R�SRUHNOX�YHOMD�ãWLUL�PHVHFH�RG�GDWXPD�L]GDMH�Y�GUåDYL�L]YR]QLFL�LQ�PRUD�ELWL�Y�WHP�

URNX�SUHGORåHQR�FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYe uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so �FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH�SUHGORåHQD�SR�L]WHNX�URND�]D�

SUHGORåLWHY��GRORþHQHJD�Y�SUYHP�RGVWDYNX��VH�ODKNR�VSUHMPHMR�]DUDGL�XSRUDEH�SUHferencialne 
REUDYQDYH�� þH� MLK� ]DUDGL� L]MHPQLK� RNROLãþLQ� QL� ELOR� PRåQR� SUHGORåLWL� GR� GRORþHQHJD�
NRQþQHJD�GDWXPD� 

 
3. 9�GUXJLK� SULPHULK� SUHGORåLWYH� ]� ]DPXGR� ODKNR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� VSUHMPHMR�

GRND]LOD�R�SRUHNOX��þH�VR�MLP�ELOL�L]GHONL�SUHGORåHQL�SUHG�WHP�NRQþQLP�GDWXPRP� 
 

����þOHQ 
       

3UHGORåLWHY�GRND]LOD��R�Soreklu 
 
'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� SUHGORåLMR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL�� NL� VH�
XSRUDEOMDMR� Y� WHM� GUåDYL�� 2PHQMHQL� RUJDQL� ODKNR� ]DKWHYDMR� SUHYRG� GRND]LOD� R� SRUHNOX� WHU� ODKNR�
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki 
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma .  

 
����þOHQ� 

       
Uvoz po delih 

 
.DGDU� VH� QD� ]DKWHYR� XYR]QLND� LQ� SR� SRJRMLK�� NL� MLK� SUHGSLãHMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH��
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega pravila 
harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 
KDUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� XYDåDMR� SR� GHOLK�� VH� ]D� WH� L]GHONH� SUL� SUYHP� GHOQHP� XYR]X� FDULQVNLP�
organom preGORåL�HQR�VDPR�GRND]LOR�R�SRUHNOX� 
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����þOHQ 
 

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 predloåLWL�
GRND]LOR�R�SRUHNOX��þH�VH�WL�L]GHONL�QH�XYDåDMR�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH�LQ�MH�ELOD�GDQD�L]MDYD��GD�
XVWUH]DMR� ]DKWHYDP� WHJD� SURWRNROD�� LQ� QL� GYRPD� R� UHVQLþQRVWL� WDNH� L]MDYH�� ýH� VH� L]GHONL�
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list 
SDSLUMD��NL�VH�SULORåL�WHPX�GRNXPHQWX� 

 
 
2. 2EþDVQL�XYR]��SUL�NDWHUHP�JUH�OH�]D�L]GHONH�]D�RVHEQR�XSRUDER�SUHMHPQLNRY�DOL�SRWQLNRY�DOL�

QMLKRYLK�GUXåLQ��VH�QH�ãWHMH�]D�XYR]�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH��þH�MH�L]�QDUDYH�LQ�NROLþLQH�L]GHONRY�
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 

1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 
 

����þOHQ 
 

6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
Dokumenti, omenjeni v trHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�LQ�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD��NL�VH�XSRUDEOMDMR�
]D�GRND]RYDQMH��GD�VH�L]GHONL��]DMHWL�V�SRWUGLORP�R�SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDYR�QD�UDþXQX��ODKNR�
ãWHMHMR� ]D� L]GHONH� V� SRUHNORP� L]� GUåDYH� SRJRGEHQLFH� DOL� L]� HQH� RG� GUXJLK� GUåDY�� RPenjenih v 4. 
þOHQX�LQ�L]SROQMXjejo druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi naslednji:  
 
 
(a) neposredno  o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev tega blaga, 

kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu; 
 
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali sestavljeni v 

GUåDYL�SRJRGEHQLFL��NDGDU�VH�XSRUDEOMDMR�Y�VNODGX�]�QRWUDQMLP�SUDYRP� 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predHODYH�PDWHULDORY�Y�GUåDYL�SRJRGEHQLFL��

L]GDQL� � DOL� VHVWDYOMHQL� Y� GUåDYL� SRJRGEHQLFL�� NDGDU� VH� XSRUDEOMDMR� Y� VNODGX� ]� QRWUDQMLP�
pravom; 

 
(d) SRWUGLOD� R� SURPHWX� EODJD� (85��� DOL� L]MDYH� QD� UDþXQLK�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�

uporabljenih materialov, izdana aOL� VHVWDYOMHQD� Y� GUåDYL� SRJRGEHQLFL� Y� VNODGX� V� WHP�
SURWRNRORP�DOL�Y�HQL�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y�����þOHQX�Y�VNODGX�V�SUDYLOL�R�SRUHNOX��NL�
so enaka kot pravila v tem protokolu . 
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����þOHQ 
 

6KUDQMHYDQMH�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

KUDQLWL�GRNXPHQWH���QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
2. ,]YR]QLN�� NL� GDMH� L]MDYR� QD� UDþXQX�� PRUD� YVDM� WUL� OHWD� KUDQLWL� NRSLMR� WH� L]MDYH� NRW� WXGL�

dokumente, naveGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
3 &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�L]YR]QLFH��NL�L]GDMDMR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����PRUDMR�YVDM�

WUL�OHWD�KUDQLWL�]DKWHYH���QDYHGHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�XYR]QLFH�PRUDMR�YVDM�WUL�OHWD�KUaniti potrdila o prometu blaga EUR.1 

LQ�L]MDYH�QD�UDþXQLK��NL�VR�MLP�ELOL�SUHGORåHQL� 
 

����þOHQ� 
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. ýH� VR� XJRWRYOMHQH� PDQMãH� UD]OLNH� PHG� QDYHGEDPL� QD� GRND]LOX� R� SRUHNOX� � LQ� WLVWLPL� QD�

GRNXPHQWLK�� NL� VR� ELOL� SUHGORåHQL� FDrinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
IRUPDOQRVWL� ]D� L]GHONH�� WR� ãH� QH� SRPHQL� QLþQRVWL� RPHQMHQHJD� GRND]LOD�� þH� VH� SUDYLOQR�
XJRWRYL��GD�WD�GRNXPHQW�XVWUH]D�SUHGORåHQLP�L]GHONRP� 

 
2. 2þLWQH�REOLNRYQH�QDSDNH��NRW�VR�QSU��WLSNDUVNH��QD�GRND]LOX�R�SRUHNOu ne morejo biti razlog 

]D�]DYUQLWHY��þH�WH�QDSDNH�ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 
 

����þOHQ 
       

=QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
 
1. =D�XSRUDER�GRORþE� L]� WRþNH�E��SUYHJD�RGVWDYND����� þOHQD� LQ� WUHWMHJD�RGVWDYND����� þOHQD�Y�

primerih, kR�VH�L]GD�UDþXQ�Y�GUXJL�YDOXWL�NRW�HYUR��YVDNR�OHWR�YVDND�RG��GUåDY��RPHQMHQLK�Y��
���þOHQX���GRORþL�]QHVNH�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�GUåDY��NL�XVWUH]DMR�]QHVNRP��L]UDåHQLP�Y�HYULK� 

 
2.  =D�SRãLOMNR�VH�ODKNR�XYHOMDYOMDMR�XJRGQRVWL�Y�VNODGX�V�WRþNR�E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�DOL�

V� WUHWMLP� RGVWDYNRP� ���� þOHQD� V� VNOLFHYDQMHP� QD� YDOXWR�� Y� NDWHUL� VH� L]GD� UDþXQ�� JOHGH� QD�
]QHVHN��NL�JD�MH�GRORþLOD�WD�GUåDYD� 

 
3.  Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti 

nacionalnL�YDOXWL�]QHVNRY�� L]UDåHQLK�Y�HYULK��SR�WHþDMX�QD�SUYL�GHORYQL�GDQ�Y�RNWREUX�LQ�VH�
XSRUDEOMDMR� RG� ��� MDQXDUMD� QDVOHGQMHJD� OHWD�� 'UåDYH� SRJRGEHQLFH� VH� XUDGQR� REYHVWL� R� WHK�
zneskih. 
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4.  'UåDYD� ODKNR� ]DRNURåL� QDY]JRU� DOL� QDY]GRO� ]QHVHN�� NL� JD� GREL� SUL� SUHUDþunavanju v evrih 
L]UDåHQHJD� ]QHVND�� Y� QDFLRQDOQR� YDOXWR�� =DRNURåHQL� ]QHVHN� VH� RG� ]QHVND�� NL� VH� GREL� SUL�
SUHUDþXQX��QH�VPH�UD]OLNRYDWL�]D�YHþ�NRW���RGVWRWNRY��'UåDYD�ODKNR�REGUåL�QHVSUHPHQMHQR�
SURWLYUHGQRVW�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVND��L]UDåHQHJD�Y�HYULK��þH ob letni uskladitvi iz tretjega 
RGVWDYND� SUHUDþXQ� WHJD� ]QHVND� SUHG� NDNUãQR� NROL� ]DRNURåLWYLMR� YHþML� ]D� PDQM� NRW� ���
odstotkov  protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko 
]DGUåL�QHVSUHPHQMHQD��þH�EL�SUHUDþXQ�SRY]URþLO�]PDnjšanje te protivrednosti. 

 
5.  6NXSQL�RGERU�QD�]DKWHYR�NDWHUH�NROL�RG�GUåDY�SRJRGEHQLF�SUHJOHGD�Y�HYULK�L]UDåHQH�]QHVNH��

6NXSQL� RGERU� SUL� WHP� SUHJOHGX� XSRãWHYD� ]DåHOHQR� RKUDQMDQMH� UHDOQLK� XþLQNRY� WHK�
YUHGQRVWQLK�RPHMLWHY��9�WD�QDPHQ�VH�ODKNR�RGORþL�]D�VSUHPHPER�]QHVNRY��L]UDåHQLK�Y�HYULK� 

 
 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

����þOHQ 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
 1. &DULQVNL� RUJDQL� GUåDY� SRJRGEHQLF� VL� PHGVHERMQR� L]PHQMDMR� Y]RUþQH� RGWLVH� åLJRY�� NL� MLK�

uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove 
FDULQVNLK�RUJDQRY��RGJRYRUQLK�]D�SUHYHUMDQMH��WHK�SRWUGLO�LQ�L]MDY�QD�UDþXQLK. 

 
2. 'D� EL� ]DJRWRYLOL� SUDYLOQR� XSRUDER� WHJD� SURWRNROD�� VL� GUåDYH� SRJRGEHQLFH� SUHN� SULVWRMQLK�

carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu 
EODJD�(85���DOL�L]MDY�QD�UDþXQLK�WHU�WRþQRVWL�LQIRUPDFLM��NL�VR�WDP�QDYHGHQH� 

         
����þOHQ 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. 'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� QDNQDGQR� SUHYHUMDMR� QDNOMXþQR� DOL� NDGDU� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH�

XYR]QLFH�XSUDYLþHQR�GYRPLMR�R�SULVWQRVWL� WHK�GRNXPHQWRY��VWDWXsu porekla teh izdelkov ali 
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. =DUDGL� L]YDMDQMD� GRORþE� SUYHJD� RGVWDYND� PRUDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� YUQLWL�

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in UDþXQ��þH�MH�ELO�SUHGORåHQ��L]MDYR�QD�UDþXQX�DOL�NRSLMR�WHK�
GRNXPHQWRY� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� L]YR]QLFH�� LQ� þH� MH� XVWUH]QR�� QDYHVWL� UD]ORJH� ]D�
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen dokument ali 
informacija, ki�NDåH��GD�VR�SRGDWNL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QDSDþQL� 

 
3. 3UHYHUMDQMH�RSUDYOMDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH� 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. 
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4. ýH� VH� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� RGORþLMR�� GD� ERGR� ]DþDVQR� SUHQHKDOL� SUL]QDYDWL�

SUHIHUHQFLDOQR� REUDYQDYR� ]D� WH� L]GHONH�� PHGWHP� NR� þDNDMR� QD� L]LGH� SUHYHUMDQMD�� PRUDMR�
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

REYHãþHQL� þLP�SUHM� �� ,]LGL�PRUDMR� MDVQR�SRND]DWL�� DOL� VR�GRNXPHQWL�YHURGRVWRMQL� LQ� þH� VH�-
izdelki, na katere se�QDQDãDMR��ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH�DOL�
L]� HQH� RG� GUXJLK� GUåDY�� NL� VR� RPHQMHQH� Y� ��� þOHQX� � WHU� L]SROQMXMHMR� GUXJH� ]DKWHYH� WHJD�
protokola. 

 
6. ýH� Y� SULPHULK� XSUDYLþHQHJD� GYRPD� QL� RGJRYRUD� Y� GHVHWLK�PHVHFLK� RG� GDWXPD� ]DKWHYH za 

SUHYHUMDQMH�� DOL� þH� RGJRYRU� QH� YVHEXMH� ]DGRVWQH� LQIRUPDFLMH� ]D� GRORþLWHY� YHURGRVWRMQRVWL�
obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali 
SUHYHUMDQMH�� UD]HQ� Y� L]MHPQLK� RNROLãþLQDK�� ]DYUQHMR� XSUDYLþHQRVW� ]D� SUHIHUHQcialno 
obravnavo. 

 
����þOHQ 

 
Reševanje sporov 

 
ýH� SULGH� GR� VSRURY� Y� ]YH]L� V� SRVWRSNL� � SUHYHUMDQMD� L]� ���� þOHQD�� NL� MLK� QL� PRJRþH� UHãLWL� PHG�
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
SUHYHUMDQMD��DOL�þH�VH�SRMDYL�YSUDãDQMH�JOHGH�UD]ODJH�WHJD�SURWRNROD��MLK�MH�WUHED�SUHGORåLWL�6NXSQHPX�
odboru.  
 
9�YVHK�SULPHULK�VH�VSRUL�PHG�XYR]QLNRP�LQ�FDULQVNLPL�RUJDQL�GUåDYH�XYR]QLFH�UHãXMHMR�Y�VNODGX�]�
]DNRQRGDMR�WH�GUåDYH�  

 
 

����þOHQ 
 

Kazni 
 
Kaznovan bo vsakdo, ki sesWDYL�DOL�SRY]URþL��GD�VH�VHVWDYL�GRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke, 
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
 
 

����þOHQ� 
 

Proste cone 
 
1. 'UåDYH�SRJRGEHQLFH�XNUHQHMR�YVH�SRWUHEQR��GD�]DJRWRYLMR��GD�VH�L]GHONL��V�NDWHULPL�VH�WUJXMH�

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 niso opravljeni drugi postopki razen, 
RELþDMQLK��NL�VR�SRWUHEQL�]D�SUHSUHþHYDQMH�QMLKRYHJD�SRVODEãDQMD� 
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2. ýH�VH�NRW�L]MHPD�RG�GRORþE�L]�SUYHJD�RGVWDYND�L]GHONL�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH��NL�
imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali 
obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga 
E85����þH�MH�RSUDYOMHQD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WHJD�SURWRNROD� 

 
 

VII. ODDELEK 
 

.21ý1(�'2/2ý%(� 
 

����þOHQ 
Spremembe in dopolnitve protokola 

 
6NXSQL�RGERU�ODKNR�RGORþL��GD�VSUHPHQL�DOL�GRSROQL�GRORþEH�WHJD�SURWRNROD� 

 
����þOHQ 

 
Pododbor za carinske zadeve  

 
1. 8VWDQRYL� VH� SRGRGERU� ]D� FDULQVNH� ]DGHYH�� ]DGROåHQ� ]D� L]YDMDQMH� XSUDYQHJD� VRGHORYDQMD�

zaradi pravilne in enotne uporabe tega protokola  ter za izvajanje katere koli druge naloge iz 
FDULQVNHJD�SRGURþMD���NL�EX�PX�ELOD�GRGHOMHQD� 

 
2. PoGRGERU�VHVWDYOMDMR�VWURNRYQMDNL�L]�GUåDY�SRJRGEHQLF��NL�VR�RGJRYRUQL�]D�YSUDãDQMD�Y�]YH]L�

s carinskimi zadevami.  
 

����þOHQ 
 

Priloge 
 

Priloge I do V  k temu protokolu so njegov sestavni del. 
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PRILOGA I k protokolu 7
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za zadostiobdelane ali predelane v smislu 6.
člena .

Opomba 2:

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

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

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

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

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status
blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v državi pogodbenici.

Na primer:

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

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na
podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. 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 ni.

3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe " izdelava iz materialov  iz katere koli tarifne
številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli
tarifne številke (tudi materiali istega opisa in iz istega
poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 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..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne
števike, vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot
je izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo  materiali iz
katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot
izdelek v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

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

Na primer:

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

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

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

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

Opomba 4:

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

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

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

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

Opomba 5:

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

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

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlins-
ka  tekstilna  vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– prevodni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)

– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)

–  druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

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

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

– izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana pre-
ja), ki  vključujejo trak  z jedrom iz aluminijaste foli-
je ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega
z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne prese-
ga 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima sloje-
ma

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko  uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega   10% teže
preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali vol-
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nena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih
se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje),
ali kombinacija obeh prej  uporabi, če njihova skupna
teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

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

Na primer:

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

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

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

Opomba 6:

6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni
materiali (razen  vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu,
lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je
drugačna od tarifne številke izdelka  in če  njihova
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

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

Na primer:

Če pravilo v seznamu 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, čeprav  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
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

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

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katal-
izatorja, razen obdelave za razžveplanje,  kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar
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se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;

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

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

p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote,

parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase
olja) iz tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko
kristalizacijo.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine
žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino
žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II k protokolu 7
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki 

dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

2. pgl. Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 1. in 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

3.  pgl. Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri  so vsi upora-
bljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smet-
ana, jogurt, kefir in drugo fermen-
tirano ali  kislo mleko in smetana, 
koncentrirano ali ne, z  dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil, aroma-
tizirano ali z dodanim sadjem, lupi-
nastim sadjem ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

4. poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok 

(razen ananasovega, citronin-
ega ali grenivkinega) iz tar. št. 
2009 s poreklom, in

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

ex 5. pgl. Proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje ščetin 
in dlak.

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

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

6. poglavja v celoti pridobljeni, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.
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7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 7. poglavja v celoti 
pridobljeni.

8. pgl. Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v 

celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  pri-
dobljeni, in 

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

ex 9. pgl. Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki vse-
bujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere 
koli tarifne številke.

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 10. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl. Proizvodi mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenični gluten; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita, užitne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713

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

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske in zdravilne rastline; slama in 
krma 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 12. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
1301 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sred-
stva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

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

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski proizvodi, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 14. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja živalskega in rastlin-
skega izvora in proizvodi nji-
hovega razkrajanja; predelane 
užitne masti; voski živalskega in 
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot 
je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja maščoba (vključno z mas-
tjo) in piščančja maščoba, razen 
tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12555

1502 Maščobe živali vrste goved, ovac 
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni 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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2.  poglavja v 
celoti pridobljeni.

1507 do 1515 Rastlinska olja in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega jedra, 
babasu, tungovo in oiticica olje, 
mirtin vosek in japonski vosek, 
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, 
razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni rastlinski materiali v celoti pri-
dobljeni.

1516 Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, reesterificirani 
ali elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje nepre-
delani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

2. poglavja v celoti pridobljeni, 
in 

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

1517 Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj živalskega 
ali rastlinskega izvora ali frakcij 
različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, primerni za prehrano, 
razen jedilnih masti ali olj ali nji-
hovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
-  so vsi uporabljeni materiali iz 

2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni, in

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali 
- so vsi uporabljeni materiali iz 

3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza v trdnem stanju, z 
dodatki za aromatiziranje in barvili

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

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodat-
kov za aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice umet-
nega ter naravnega medu; kara-
melni sladkor:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Kemično čista maltoza in fruk-
toza

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1702.

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali že s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatki za 
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

18. pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v količini manj kot 40 mas. 
%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo,  ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 
0401 do 0404 brez dodatka 
kakavovega prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini manj 
kot 5 mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, 
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Sladni  ekstrakt

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev

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

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita in  žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
-  so vsa uporabljena žita in  

žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, in

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

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz krompir-
jevega 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 obliki kosmičev ali druge 
oblike (razen moke, drobljencev in 
zdroba), predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena 

žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in koruze vrste 
Zea indurata, in njunih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, in 

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega: hostije, 
prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, 
rižev papir in podobni izdelki

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

ex 20. pgl. Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški ali 
drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je  vse upora-
bljeno sadje, oreški ali vrtnine v 
celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo naj-
manj 5 mas.% škroba, pripravljeni 
ali konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in ex 
2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzervi-
ran drugače kot v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, oreški, sadne 
lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (suhi, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji ali pireji iz oreškov in 
sadne paste  ali paste iz oreškov, 
dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 2008 - Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola

- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih oreškov in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 
0801, 0802 in od 1202 do 1207 
presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl. Razna živila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na 
osnovi kave, pravega čaja ali maté 
čaja; pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki in nji-
hovi ekstrakti, esence in koncent-
rati

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena.

2103
Pripravki za omake in pripravljene 
omake, kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice začimbnih 
sredstev; gorčična moka in zdrob 
in pripravljena gorčica:

- Pripravki za omake in pripravl-
jene omake, kombinirane 
začimbe in kombinirane 
mešanice začimbnih sredstev 

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabi gorčična moka ali zdrob 
ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen priprav-
ljenih ali konzerviranih vrtnin iz 
tar. št. od 2002 do 2005.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2106 Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl. Pijače, alkoholi in kis; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni.

2202 Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge brezalko-
holne pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v 
tar. št. 2009

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali  grenivk-
inega) s poreklom.

2207 Nedenaturiran etanol (nevtralni, 
sintetični ali fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali 
več; denaturirani etanoli, s katero 
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2208 Nedenaturirani etanol, z vseb-
nostjo manj kot 80 vol.%; destilati, 
likerji  in druge alkoholne pijače s 
katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 2207 
ali 2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, 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 indus-
trije; pripravljena krma za živali; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti 
iz rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz   2. in 3. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin 
za namakanje), z vsebnostjo pro-
teinov, računano na suh proizvod, 
več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabl-
jena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki 
ekstrakcije olivnega olja, ki vse-
bujejo več kot 3 mas. % olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri so vse upora-
bljene olive v celoti pridobljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, slad-

kor ali melase, meso ali mleko 
s poreklom, in

-  so vsi uporabljeni materiali iz 
3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi materiali 
iz 24. poglavja v celoti pridobl-
jeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

ex 25. pgl. Sol; žveplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504 Naravni grafit, z obogateno vse-
bino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega 
grafita.

ex 2515 Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke ali 
plošče debeline do vključno 25 
cm

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

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali kako 
drugače razrezani v kvadratne ali 
pravokotne bloke ali plošče 
debeline do vključno 25 cm

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

ex 2518 Dolomit, žgan (magnezijev-kal-
cijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen tal-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo pečenega (sintranega) mag-
nezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabi naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

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

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncen-
trata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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26. pgl. Rude, žlindre in pepeli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
proizvodi njihove destilacije; bitu-
minozne snovi; mineralni voski; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih masa aromatskih 
sestavin presega maso nearo-
matskih sestavin, ki so podobna 
mineralnim oljem dobljenim z des-
tilacijo katrana iz črnega premoga 
pri visoki temperaturi, katerih se 
65 vol. % ali več destilira pri tem-
peraturi do 250o C (vključno z 
mešanicami naftnih olj in ben-
zenom), za pogonsko gorivo ali 
kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Surova olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov 

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih materialov.

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih materia-
lov, razen surovih ter proizvodi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, ki vsebujejo po masi 
70 % ali več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih materia-
lov, če so ta olja osnovne sesta-
vine teh proizvodov; odpadna olja

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

ali

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

 
ali

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

2712 Vazelin; parafinski vosek, mik-
rokristalni vosek iz nafte, stiskani 
parafini, ozokerit, vosek iz rjavega 
premoga ali lignita, vosek iz šote, 
drugi mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

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

ali

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

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

Postopki  rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih pro-
cesov.(1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in  katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineral-
nega katrana ali mineralne 
katranske smole (npr.: bizumi-
nozni kit, “cutback”)

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova  skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28. pgl. Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih zemel-
jskih kovin in radioaktivnih ele-
mentov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetrabo-
rata pentahidrata.

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

ex 29. pgl. Organski kemijski proizvodi; razen 
za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2902 Cikloalkani in cikloalkeni (razen 
azulenov), benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot pogonsko 
gorivo ali za kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2905 Kovinski alkoholati alkoholov iz te 
tar. št. in  iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  2905. Lahko 
pa se uporabijo kovinski alkohol-
ati iz te tar. št.  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

2915 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline, njihovi halogenski, 
sulfo-,nitro-ali 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 halogen-
ski sulfo-, nitro-in nitrozo-
derivati

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

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.

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika;

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar 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

ex 2939

Nukleinske kisline in njihove soli, 
kemično določene ali ned-
oločene; druge heterociklične 
spojine

Koncentrati iz makove slame, ki 
vsebujejo manj kot 50 mas.% 
alkaloidov  

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar 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 pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12569

ex 30. pgl. Farmacevtski proizvodi; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi ter modificirani imu-
nološki proizvodi, dobljeni po 
biotehničnih postopkih ali kako 
drugače; cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen kvasovk) 
in podobni proizvodi:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh 
sestavin ali več, ki so pomešani 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ali nepomešani 
izdelki za te namene, pripravl-
jeni v odmerjene doze ali v 
oblike ali pakiranje za prodajo 
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo:

- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako,  kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - živalska kri, pripravljena za ter-
apevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali , ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina, globulina iz 
krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - hemoglobin, globulin iz krvi in 
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. 
št. 2941

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega    20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materalov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna .

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3006 Odpadni farmacevtski proizvodi 
definirani z opombo 4(k) v tem 
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, 
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl Gnojila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente -dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; proizvodi iz tega poglavja v 
tabletah ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do vključno 10 kg bruto 
mase; razen za:

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

-  pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve, pig-
menti in druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti in 
druge tesnilne mase; tiskarske 
barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.                      

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

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz tar. 
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz tar. št. 
3205 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfum-
erijski, kozmetični in toaletni 
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s 
terpeni), vključno z zgoščenimi 
(trdimi) olji (concretes) in čistimi 
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in maščob 
v masteh, neeteričnih oljih, voskih 
ali podobnem, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo 
ali maceracijo; stranski terpenski 
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  materiali iz 
druge "skupine" (4) v tej tar. št. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravl-
jeni voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni proiz-
vodi, paste za modeliranje in 
"zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali 
olj, pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12573

- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitu-
minoznih mineralov, stisn-
jenega parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 

lastnost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso 

kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih alko-
holov, ki imajo lastnost voskov 
iz tar. št.  3823, in 

- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabijo 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna  
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dek-
strina in drugih modificiranih 
škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3505.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični proiz-
vodi; vžigalice; piroforne zlitine; 
vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka,  pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3701 Fotografske plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetl-
jeni, iz kakršnega koli materiala, 
razen  iz papirja, kartona ali teks-
tila; plan filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št.  3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega    30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa  se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3701 in 3702, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
na svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 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 iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št. od 
3701 do 3704.

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

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske industr-
ije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

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

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

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

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

ex 3803 Rafinirano tal olje Rafiniranje surovega tal olja. 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  sulfat-
nega terpentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri (ester gums) Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni proizvodi, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo ali 
kot preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče in 
muholovke)

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

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki se upora-
bljajo v tekstilni, papirni, usnjarski 
in podobnih industrijah, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

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

3811 Preparati zoper detonacijo, anti-
oksidanti, preparati za prepreče-
vanje kopičenja smole, za 
zboljšanje viskoznosti, preparati 
za preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se uporabljajo v 
iste namene kot mineralna olja:

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

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3812 Pripravljeni pospeševalci vul-
kanizacije, sestavljeni plastifika-
torji za gumo in plastične mase, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za gumo in 
plastične mase

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

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

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

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje 
premazov ali lakov

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

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, dopi-
rane za uporabo v elektroniki

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

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki  po masi ne 
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

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

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali labora-
torijski reagenti na nosilcu ali brez 
njega, razen tistih iz  tar. št.  3002 
ali 3006; standardni referenčni 
vzorci

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

3823 Industrijske maščobne monokar-
bonske kisline; kisla olja iz rafi-
nacije; industrijski maščobni 
alkoholi

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z   drugimi 
materiali iz tar. št.  3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični proizvodi in preparati 
kemijske industrije in sorodnih 
industrij (vključno tudi s tistimi, ki 
so sestavljeni iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu:

- Naslednji iz te tarifne številke:

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

- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
št. 2905

- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofenirane sulfonske 
kisline, iz olj pridobljenih iz 
bituminoznih  mineralov in nji-
hovih soli

- - Ionski izmenjalci

- - Sušilci (getterji) za vakuumske 
cevi

- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

- - Amoniakova voda in izkoriščeni 
oksidi dobljeni pri čišenju plina 
iz  premoga

- - Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - Fuzelno in dipelovo olje

- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

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

3901 do 3915 Plastične mase v primarnih obli-
kah; odpadki, ostružki in ostanki iz 
plastike; razen za tar. št. ex 3907 
in 3912, za kateri so pravila 
določena v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna; 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.   Lahko pa 
se uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3912 Celuloza in njeni kemični derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih obli-
kah

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz iste tar. 
št., kot je izdelek 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 pravokot-
nih (vključno z kvadratnimi); 
drugi izdelki, bolj  obdelani kot 
le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, pred-
vsem cinka in natrija.

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

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

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poli-
estrskih folij debeline manj kot 
23 mikronov. (6)

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

3922 do 3926 Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 40. pgl Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in 
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

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

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume z zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji (plasti) in 
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka 
(gume):

- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 
in 4012.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovc ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno.

4104 do  4106 Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali necepl-
jena, toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož.

ali

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112 in 4113 Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar.št. od 
4104 do 4113.

ex 4114 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
od 4104 do 4106, 4112 ali 4113 
pod pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno:

- Plošče, križi in podobne oblike Beljenje ali barvanje, vključno  z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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4303 Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki

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

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (razčetverjen) Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali na koncih spojen, debeline nad 
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje 
s spajanjem na koncih.

ex 4408 Listi za furniranje (vključno s tis-
timi, ki so pridobljeni z rezanjem 
laminiranega lesa) in za vezane 
plošče debeline do vključno 6 
mm, spojene in drug les, žagan 
po dolžini, rezan ali lupljen 
debeline do vključno 6 mm, skobl-
jan, brušen  ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409 Les, profiliran vzdolž katerega koli 
roba, konca ali strani,  vključno  s 
skobljanim, brušenim ali na kon-
cih spojenim:

- Brušeni ali na koncih spojeni Brušenje  ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do ex 
4413

Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo deko-
racijo in druge oblikovane plošče

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razre-
zane na določeno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi trgovski 
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 4418 - Stavbno pohištvo in drugi les-
eni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utori) ali okrasne letve.

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

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

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlak-
nastih celuloznih materia-
lov;papirni ali kartonski odpadki in 
ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
mase, papirja ali kartona; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje ali 
prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v škat-
lah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje 
brez slike, iz papirja ali kartona; 
kompleti za dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in podobnih 
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
izdelki za pakiranje, iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali 
trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 4820 Bloki s pisemskim papirjem Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veli-
kosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi proizvodi grafične industr-
ije, rokopisi, tipkana besedila in 
načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tis-
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz tar. št. 4909 
in  4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vkl-
jučno s koledarskimi bloki:

- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  podla-
gah, ki niso iz papirja ali kar-
tona

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz   tar. št. 4909 
in  4911.

ex 50. pgl. Svila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 5003 Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za odvi-
janje, odpadki preje in raztrganimi 
tekstilnimi svilenimi materiali), 
mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov.

5004 do ex 5006 Svilena preja in preja iz svilenih 
odpadkov 

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- drugih naravnih vlaken, nemi-
kanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)

- 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 tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma 

(kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, termostabiliz-
iranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti 
krčenju, trajna končna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, poprav-
ljanje in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 52. pgl. Bombaž; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 5207 Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212 Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5306 do 5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311 Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5401 do 5406 Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 cene izdelka franko 
tovarna.

5501 do 5507 Umetna ali sintetična rezana 
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5508 do 5511 Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516 Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz : (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani mate-
rial; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopci in prameni ter proizvodi iz 
njih; razen za:

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
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 skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih  vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali

- kemičnih materialov, ali tek-
stilne kaše.

5604 Niti in kord iz gume, prekrit s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prev-
lečeni, prekriti, obloženi z gumo 
ali plastično maso:

- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom

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

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5605 Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je sestavljena 
iz tekstilne preje, trakov ali podob-
nih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombiniranih s kovino v obliki niti, 
trakov ali prahu ali prevlečenih s 
kovino

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 
5405, razen povitih proizvodov iz 
tar. št. 5605 in posukane preje iz 
konjske dlake iz grive in repa; 
ženiljska preja (vključno s 
kosmičeno ženiljsko prejo); efek-
tno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače  pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.
Preproge in druga talna prekriv-
ala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
preja iz polipropilenskega fila-
menta 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 vse-
bina vsakega filamenta ali vlakna 
manjša od 9 deciteksov, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

- Iz druge klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute,

- preje iz sintetičnih ali umetnih 
filamentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tka-
nine; čipke; tapiserije; pozamen-
tarija; vezenine; razen za:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z drobnim 
in križnim vbodom), vključno z 
konfekcioniranimi 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5810 Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

5901 Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo 
knjig in podobne namene; tkanine 
za risanje; projektno platno; 
kanafas, pripravljen za slikanje; 
toge tkanine (buckram) in  
podobni  tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, poliestra 
ali viskoznega rajona, velike trd-
nosti:

- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilni materiali, impregnirani, 
premazani, prevlečeni ali prekriti 
ali laminirani s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5904 Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na tekstilni 
podlagi, premazani, prevlečeni ali 
prekriti, vključno z razrezanimi v 
oblike 

Izdelava iz preje. (7)

5905 Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

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

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

- Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi materiali iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, prev-
lečeni ali prekriti; platna, slikana 
za odrske kulise, tkanine za atel-
jeje in podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni 
ali pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče ipd.; žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali za plin-
ske svetilke, impregnirani ali neim-
pregnirani:

- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih mate-
rialov za svetilke.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

5909 do 5911 Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tka-
nin ali krp iz tar. št. 6310.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge teh-
nične 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: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(8)

- - preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  pre-
vlečene s fenolno smolo,

- - preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih poliami-
dov, dobljenih z polikondenza-
cijo m- fenilendiamina in 
izoftalne kisline,

- -  monofilamenta iz politetraflu-
oretilena, (8)

- - preje iz sintetičnih tekstilnih    
vlaken iz poli (p- fenilenterefta-
lamida),

- -  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8)

- - kopoliestrskih monofilamentov  
iz poliestra in smole iz 
tereftalne kisline in 1.4-ciklo-
heksandietanola in izoftalne 
kisline,

- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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61. pgl. Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali nep-
osredno pridobljena v 
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih  za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in pribor za oblačila razen 
pletenih in kvačkanih izdelkov; 
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

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

Oblačila in pribor za oblačila,  za 
ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz aluminiz-
iranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (9)

6213 in 
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, nag-
lavne rute, tančice in podobni 
izdelki:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna. (9)

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano 
z najmanj dvema pripravljalnima 
ali končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse upora-
bljene 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.(9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tka-
nin, prevlečenih s folijo alumi-
niziranega poliestra

Izdelava iz  preje.(9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6301 do 6304 Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.(9) (10)

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6306 Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za plovila, 
jadralne deske ali suhozemna 
vozila); izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz: (7) (9)

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307 Drugi gotovi tekstilni izdelki, vkl-
jučno z modnimi kroji za oblačila

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

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

Vsak sestavni del ali izdelek  v 
garnituri mora izpolnjevati pravilo, 
ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v 
garnituri. Sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pa se lahko vkl-
jučijo, če njihova skupna vred-
nost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; deli teh izdelkov; razen za:

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

6406 Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni izdelki; 
gamaše, ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl. Klobuki, kape in druga pokrivala 
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vključno tudi z podloženimi 
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6505 Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali drugih tek-
stilnih metražnih materialov (razen 
iz trakov), vključno z podloženimi 
ali okrašenimi; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, vključno 
z podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice-stolčki, biči, korobači 
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in 
podobnimi dežniki)

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

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki 
iz perja in puha; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
betona, azbesta, sljude ali podob-
nih materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz skrilavca ali aglomer-
iranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

ex 6814 Izdelki iz sljude, vključno z aglom-
erirano ali rekonstituirano sljudo, 
na podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vkl-
jučno z aglomerirano ali rekonsti-
tuirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano,  
neokvirjeno in ne spojeno z 
drugimi materiali:

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste 
v skladu s standardi SEMII (11)

- Drugo 

Izdelava  iz neprevlečene pod-
lage iz steklene plošče iz  tar. št. 
7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vključno tudi z vzvrat-
nimi ogledali

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 vla-
ganje, čepi, pokrovi in druga zapi-
rala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

 Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih   nerazrezanih stek-
lenih izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7013 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo 
za mizo, v kuhinji, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih  nerazrezanih stek-
lenih  izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska) ročno pihanih steklenih 
izdelkov pod pogojem, da 
skupna vrednost uporabljenih 
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 reza-
nih niti, ali

- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; imitacije 
nakita; kovanci; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, sorti-
rani in začasno nanizani zaradi 
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Neobdelane Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106, 
7108  in 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.

- Polizdelki ali v obliki prahu Izdelava iz neobdelanih plemen-
itih kovin.

ex 7107, ex 7109 
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi kovi-
nami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sintetičnih ali rekon-
struiranih)

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

7117 Imitacije nakita Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s 
plemenitimi kovinami, pod 
pogojem, da vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegi-
ranega jekla

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

7208 do 7216 Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7217 Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjav-
nega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Žica iz nerjavnega jekla Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
toplo valjane palice v  ohlapno 
navitih kolobarjih, kotniki in profili 
iz drugih  legiranih jekel; votle pal-
ice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224.

7229 Žica iz drugih legiranih jekel Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73. pgl. Izdelki iz železa in jekla; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske 
tire, iz železa ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za tirna 
ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, dis-
tančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spa-
janje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304,
 7305 in 
7306

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

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

ex 7307 Pribor za cevi iz nerjavnega jekla 
(ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavl-
jen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje 
in peskanje kovanih polizdelkov, 
pod pogojem, da skupna vred-
nost uporabljenih kovanih 
izdelkov  ne presega 35% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7308 Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr.: mostovi in mostne 
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali 
jekla; pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, pripravl-
jeni za uporabo v konstrukcijah, iz  
železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni kot-
niki in profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabiti.

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 za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7401 Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7402 Nerafiniran baker; bakrene anode  
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge ele-
mente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7405 Predzlitine bakra Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki; razen za: Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7501 do 7503 Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki meta-
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in aluminijasti izdelki; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

7601 Aluminij, surov
Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ali
Izdelava s toplotno ali elektron-
sko obdelavo iz nelegiranega alu-
minija ali iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov ( 
vključno z  neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tka-
nine za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz alu-
minijaste žice ali ekspandirane 
kovine iz aluminija in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihod-
njo uporabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki; razen 
za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work").

- Drugi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7901 Cink, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo  
se uporabiti odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka, ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205, v garniturah za prodajo 
na drobno končnemu porabniku 
brez predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar. št. od  
8202 do 8205. Vendar pa se 
orodje iz tar. št. od 8202 do 
8205 lahko vstavi v garniture, če 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

8207 Izmenljiva orodja za ročne obde-
lovalne priprave na mehanični 
pogon ali brez njega ali za obde-
lovalne stroje (npr.: za stiskanje, 
kovanje, vtiskovanje, prerezo-
vanje, narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, prevlače-
vanje, rezkanje), vključno z matri-
cami za izvlačenje ali iztiskanje 
kovine, in orodja za vrtanje kamna 
in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vključno z vrtnarskimi 
noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji in rezila iz navad-
nih kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji 
za striženje, mesarske ali kuhin-
jske sekače, mesarske sekire in 
noži za sekljanje mesa, noži za 
papir); garniture in priprave za 
manikiranje in pedikiranje (vkl-
jučno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za 
peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni pri-
bor

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapi-
rala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi drugi materiali iz 
tar. št. 8302 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi  drugi materiali iz 
tar. št. 8306, če njihova skupna 
vrednost ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 za jedrske reak-
torje

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.(12)

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

8402 Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za cen-
tralno kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z nizkim tla-
kom), kotli za pregreto paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen 
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403 
in 8404.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

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

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

8411 Turboreaktivni motorji, turbopro-
pelerski motorji in druge plinske 
turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 8414 Industrijski ventilatorji in podobno Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in ele-
menti za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, vključno 
s stroji, pri katerih vlažnosti ni 
mogoče posebej regulirati

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

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zamrzo-
vanje, električni in drugi; toplotne 
črpalke, drugačne od klimatiza-
cijskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
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-
ijo, za proizvodnjo papirne mase, 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo, in valji 
zanje

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka  ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8423 Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov (0,05g)), 
vključno s stroji za štetje in kon-
trolo, ki delujejo na podlagi mer-
jenja mase; uteži za tehtnice vseh 
vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8425
do
8428

Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8429 Samovozni buldožerji, angledoz-
erji, grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, stroji 
za nabijanje in cestni valjarji,  sam-
ovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izkl-
jučno ali pretežno s cestnimi val-
jarji

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8439 Stroji za pridelavo celuloze iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
proizvodnjo ali dodelavo papirja ali 
kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka ne presega 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 
mase, papirja ali kartona, vključno 
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 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 uporabl-
jajo v tekstilni industriji

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

ex 8448 Pomožni stroji za uporabo s stroji 
iz tar. št. 8444 in  8445

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

8452 Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni 
za šivalne stroje; igle za šivalne 
stroje:

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), 
z glavami, z maso do 16 kg 
brez motorja oziroma do 17 kg 
z motorjem

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materi-
ala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zat-
egovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za spa-
janje)

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

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; 
modelne plošče; modeli za 
kalupe, kalupi za kovino (razen  
kalupov za ingote), kovinske kar-
bide, steklo, mineralne materiale, 
gume ali plastične mase

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

8482 Kotalni ležaji Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  in

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garni-
ture tesnil, različne po sestavi 
materiala, v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; mehanska 
tesnila

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

8485 Deli strojev brez električnih prikl-
jučkov, izolatorjev, tuljav, kontak-
tov ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli 
in pribor za te izdelke; razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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-
torji (razen generatorskih agrega-
tov)

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih  
materialov iz tar. št. 8503  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8502 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518 Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; avdiof-
rekvenčni električni  ojačevalniki; 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo 
vgrajene naprave za snemanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8520 Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, z vgrajenimi nap-
ravami za reprodukcijo zvoka, ali 
brez njih 

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8521 Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo vgra-
jen  videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8522 Deli in pribor uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati  iz tar. št. 
8519 do 8521

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

8523 Pripravljeni  neposneti nosilci za 
zvočna snemanja ali podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz 37. poglavja

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno z 
matricami in galvanskimi odtisi za 
proizvodnjo plošč, razen izdelkov 
iz 37. poglavja:

- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz-
ijo, vključno z  oddajniki z 
vgrajenim sprejemnikom ali apara-
tom za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; video 
kamere za snemanje posamičnih 
slik in druge videosnemalne 
kamere; digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8526 Radarji, naprave za radionavi-
gacijo in aparati za radijsko daljin-
sko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vključno s sprejemniki, kombinira-
nimi v istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka 
ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji  in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno 
namenjeni za uporabo z aparati iz 
tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni 
za uporabo pri aparatih za vid-
eosnemanje in reprodukcijo 
slike

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zaščito električnih 
tokokrogov ali za povezavo z elek-
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare 
in druge osnove, opremljene z 
dvema ali več izdelki iz tar. št. 
8535 ali 8536, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje elek-
tričnega toka, vključno s tistimi z 
vgrajenimi instrumenti ali aparati iz 
90. Poglavja in aparati za numer-
ično krmiljenje, razen telefonskih 
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razre-
zane v čipe

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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:

- Monolitsko integrirana vezja

          

        
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  oblik-
ovana na polprevodniški podlagi 
s selektivno uvedbo ustreznega 
topila (dopant)), ne glede na to, 
ali je to vezje sestavljeno in/ali 
testirano v državi, ki ni država, 
navedena v 3. in 4. členu.

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov iz  tar.št. 8541 in 8542 ne 
presega 10 % 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.

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano 
žico ali elektrolitsko oksidirano 
žico),  kabli (vključno z koaksialn-
imi kabli) in drugi izolirani elek-
trični vodniki, s konektorjem ali 
brez njega; kabli iz optičnih 
vlaken, izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega 
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 stiskan-
jem 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  elek-
tričnih akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene prima-
rne baterije in iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli strojev 
ali aparatov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

ex 86. pgl. Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet vseh 
vrst; razen za: 

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

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; nji-
hovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 87. pgl. Vozila, razen železniških ali tram-
vajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor; razen za: 

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

8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovar-
nah, skladiščih, lukah ali na 
letališčih, za prevoz blaga na krat-
kih razdaljah; vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih železniških 
postaj; deli navedenih vozil 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vključno s tistimi, 
ki so opremljena z oborožitvenimi 
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8711 Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne priko-
lice:

- Z batnim motorjem z  notranjim 
zgorevanjem z izmeničnim giban-
jem bata s prostornino cilindra:

- - do vključno 50 cm3 

- - nad 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 vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih 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 iz katere 
koli tar.št., razen iz   tar. št. 8714.

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

8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 8804.

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

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobne 
naprave; naprave za treniranje 
letenja na tleh; deli navedenih 
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava  iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se 
uporabljati ladijskih trupov iz tar. 
št. 8906. 

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

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni, precizni, 
medicinski ali kirurški instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 optičnih 
vlaken,  kabli iz optičnih vlaken, 
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in 
plošče iz polarizirajočega materi-
ala; leče (vključno s kontaktnimi 
lečami), 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9004 Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi 

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

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronom-
skih refrakcijskih teleskopov in nji-
hovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9006 Fotografski aparati, (razen  kine-
matografskih kamer ); fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
žarnice, razen bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9007 Kinematografske kamere in pro-
jektorji, vključno s tistimi z vdelan-
imi aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9011 Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9015 Geodetski (tudi fotogrametrijski), 
hidrografski,  oceanografski, 
hidrološki, meteorološki ali geofiz-
ikalni instrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri

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

9016 Tehtnice z občutljivostjo do vkl-
jučno 5 centigramov (0,05g), z 
utežmi ali brez njih

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

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 
pantografi, kotomeri, risalni pribor 
v kompletu, logaritemska raču-
nala, računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti za mer-
jenje dolžine (npr. merilne palice 
in trakovi, mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno z 
scintigrafskimi, elektromedicin-
skimi aparati in aparati za pre-
iskavo vida; 

- Zobozdravniški stoli z vgrajen-
imi zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vključno  z materiali iz 
tar. št. 9018.

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

- Drugi Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoter-
apijo, kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in drugi 
terapevtski dihalni aparati; 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask 
brez mehanskih delov in zamenl-
jivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih mehanskih 
lastnosti materiala (npr. kovin, 
lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

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

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, 
termometri, pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  psi-
hrometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov, z možnostjo registr-
iranja ali brez nje

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

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka 
ali drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki količine toplote), 
razen instrumentov in aparatov iz 
tar. št. 9014, 9015, 9028 ali  
9032

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne 
ali kemične analize (npr. pola-
rimetri, refraktometri, spek-
trometri, aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in aparati za 
merjenje in kontrolo viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, površinske 
napetosti in podobno; instrumenti 
in aparati za merjenje ali kontro-
liranje toplote, zvoka ali svetlobe 
(vključno z espozimetri); mikrot-
omi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje 
plinov, tekočin ali električne 
energije, vključno z merilniki za 
njihovo umerjanje:

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje, taksimetri,  kilometrski števci, 
števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahometri, 
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030 Osciloskopi, spektralni analiza-
torji in drugi instrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
gama, rentgenskih, kozmičnih ali 
drugih ionizirajočih  sevanj

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9031 Instrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso  
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; projektorji 
profilov

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

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali krmil-
jenje

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

9033
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih tar.št. 
iz 90. poglavja in ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja

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

ex 91. pgl. Ure in njihovi deli; razen za: Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9105 Druge ure Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni 
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9110 Kompletni  urni mehanizmi (za 
osebne ali druge ure), nesestavl-
jeni ali delno sestavljeni (meha-
nizmi v kompletih); nekompletni 
urni 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
-  v  zgoraj navedenih mejah   

vrednost uporabljenih materia-
lov iz  tar. št. 9114 ne presega 
10 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9111 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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, deli  ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in deli za jermenčke in zapest-
nice:

- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi ali 
iz kovine, prevlečene s ple-
menito kovino 

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

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

92. pgl. Glasbila, njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

93. pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pri-
bor

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

ex 94. pgl. Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke 
in pribor za njih, ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu; osvetl-
jeni znaki, osvetljeni znaki z imeni 
in podobno; montažne zgradbe; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki 
je že pripravljena za uporabo z 
materiali iz  tar. št. 9401 ali 
9403, pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 

25 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- so vsi drugi uporabljeni mate-
riali s poreklom in se uvrščajo 
v druge tar. št., razen tar. št. 
9401 ali 9403.

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

9405 Svetilke in pribor za njih, vključno 
z reflektorji in njihovimi deli, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s fik-
siranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso  navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

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

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre 
in šport; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in 
podobni modeli za igro, tudi s 
pogonom, sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo 
glav za palice za golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl. Razni proizvodi, razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, 
rastlinskega ali mineralnega izvora 
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov 
za rezljanje iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  pod-
lasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, bris-
alniki za pod  in omele

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

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebna toaletna sredstva, šivanje 
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti pravila, 
ki bi zanj veljala, če ne bi bil vkl-
jučen v garnituro. Lahko pa se 
vključijo sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pod pogojem, da  
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

9606 Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki 
se še oblačijo  in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9608 Svinčniki s kroglico; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna 
peresa; peresa za kopiranje; pat-
entni svinčniki; peresniki, držala 
za svinčnike in podobna držala; 
deli (vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih izdelkov, 
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo peresa in njihove 
konice iz iste tar. št., kot je tar. št. 
izdelka.

9612 Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, vkl-
jučno s trakovi na kolesih ali v 
kasetah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo 
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Stran 12636 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

(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.

(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5) 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.

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

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

(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(9) Glej uvodno opombo 6.

(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005. 

PRILOGA III k protokolu 7

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in  zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

��� Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

2. Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa  jih  dajo  tiskati  pooblaščenim
tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  mora  vsak  obrazec sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem obrazcu  morata  biti
navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih  materialov iz tar. št. 
9613 ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe in glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12637

POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

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

Datum ................................................

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

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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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.

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

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

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)
                                                         

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)

                                                          Žig

 ____________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila:(1)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo za potrebna za izdajo
priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                                                   (kraj in datum)

                

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                        (podpis)

----------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV k protokolu 7
Besedilo izjave na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba 
natisniti.

Bolgarska inačica:

� � �� � � � �� � � �««������ ��
� � � � �� � � � �«««««��� � �����

�

Češka inačica:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .......... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají
tyto výrobky preferenční původ v .......... (2).

Nemška inačica:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

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 ... (2) preferential origin.

Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre n° ...(1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Madžarska inačica:

A jelen okmányban szerepl  áruk export re (vámfelhatalmazási szám: ........ (1)) kijelentem, hogy eltéro jelzés hiányában az
áruk kedvezményes ....... (2) származásúak.

Poljska inačica:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnenie władz   celnych nr. ....... (1)) deklaruje,  że, z wyjątkiem gdzie
jest to wyrażnie określone,  produkty te mają ......... (2) preferencyjne pochodzenie.

Romunska inačica:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ........ (1)) declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ............ (2).
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Slovaška inačica:

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .......... (1)) vyhlasuje, že okrem zretel’ne označených, majú
tieto výrobky preferenčný  pôvod v .......... (2).

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

....................................................  (3)

(kraj in datum)

.................................................... (4)

(podpis izvoznika, dodatno mora 
biti jasno navedeno ime osebe, 

ki je podpisala izjavo)

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave
na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4 Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena pod-

pisnika.

PRILOGA V K PROTOKOLU 7

Zapis o soglasju

Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola, se med državami pogodbenicami Srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini uporablja od datuma izvajanja tega protokola.

Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola v zvezi z drugimi državami se lahko uporablja samo, ko države,
navedene v omenjenen členu, sklenejo med seboj Sporazume o prosti trgovini ali Sporazume o ustanovitvi Carinske unije, ki
vsebujejo enaka pravila o poreklu. Za vsako državo, omenjeno v 4. členu, ki ne zadosti temu pogoju na dan uveljavitve tega
protokola, se bo 4. člen uporabljal od datuma uveljavitve Sporazuma o prosti trgovini ali Sporazuma o ustanovitvi carinske unije,
ki vsebujejo enaka pravila o poreklu,  med tako državo in zadnjo od držav, ki že uporablja diagonalno kumulacijo.

Vsaka navedba 4. člena, navedena v tem protokolu, se uporablja v skladu s tem Zapisom o soglasju.
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5437. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega
odbora po sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99), 4. člena
Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Spo-
razumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Repub-
liko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
106/01) in petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora
po sporazumu o prosti trgovini med Republiko

Slovenijo in Republiko Hrvaško

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

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Repub-
like Hrvaške.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

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

venijo in so po poreklu iz Republike Hrvaške, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

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

Hrvaške, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi
pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu pris-
pelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01).

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

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

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter Sklepom št. 3 Skupnega odbora po
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o porek-
lu blaga iz prejšnjega odstavka.

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:

– 9202 za izdelke iz 3. člena te uredbe;

– 9201 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 333-00/2000-11
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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HRVAŠKA – PRILOGE 

HRVAŠKA - PRILOGA 1 
 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje 

 
3502 $OEXPLQL��YNOMXþQR�NRQFHQWUDWL�GYHK�DOL�YHþ�SURWHLQRY�L]�VLURWNH�]�YVHEQRVWMR����

PDV���DOL�YHþ�SURWHLQRY�L]�VLURWNH��UDþXQDQR�QD�VXKR�VQRY���DOEXPLQDWL�LQ�GUXJL�

albuminski derivati 
 
 

HRVAŠKA - PRILOGA 2 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
kvota (t) 

Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  100 1 

______________________________________________________________________________  
0203 0HVR��SUDãLþMH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]njeno  100 10 

______________________________________________________________________________  
0210 0HVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQi, v 

VODQLFL��VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�LQ�]GURE�L]�PHVD�
DOL�L]�GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY  100 1 

______________________________________________________________________________  
0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega 

sladkorja ali drugih sladil 
0401 20 –��=�YHþ�NRW���PDV���GR�YNOMXþQR���PDV���PDãþREH� 
 – – �GR�YNOMXþQR���PDV��� 
0401 20 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

dveh litrov  500 5 
______________________________________________________________________________  
 – –  nad 3 mas.%: 
0401 20 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

dveh litrov  500 5 
______________________________________________________________________________  
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 

ali drugih sladil  50 7 
______________________________________________________________________________  
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo 

fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali 
ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali 
z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom  400 7 

______________________________________________________________________________  
0405 0DVOR�WHU�GUXJH�PDãþREH�LQ�ROMD��GREOMHQL�L]�POHND��POHþQL�

namazi  100 7 
______________________________________________________________________________  
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HRVAŠKA – PRILOGE 

0406 Sir in skuta 
0406 20 –  Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst  50 5 

______________________________________________________________________________  
0406 30 –  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu  350 5 

______________________________________________________________________________  
0406 40 –  Sir z modrimi ali podobnimi åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�Y�

jedru sira  100 5 
______________________________________________________________________________  
0406 90 –  Sir, drug  300 5 

______________________________________________________________________________  
0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ  300 1 

______________________________________________________________________________  
0705  6RODWD��/DFWXFD�VDWLYD��LQ�UDGLþ��&LFKRULXP�VSS����VYHåD�DOL�

ohlajena  500 1 
______________________________________________________________________________  
0707 00 .XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMene  350 1 

______________________________________________________________________________  
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 10 –  Jabolka  1.000 1 

______________________________________________________________________________  
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 90 –  Drugo 6.500 1 

______________________________________________________________________________  
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH  500 1 

______________________________________________________________________________  
2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��Jrozdni 

mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je 

ustavljena z dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O  220 1  
 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

oznaka, se cariQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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HRVAŠKA – PRILOGE 

HRVAŠKA - PRILOGA 3 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
kvota (t) 

Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
______________________________________________________________________________  
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�Jovejega, svinjskega, 

RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD�PHVD�WHU�PHVD�RVORY�DOL�PHVD�
PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  20 1 

______________________________________________________________________________  
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU�ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  225 1 
______________________________________________________________________________  
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODjen 
0701 90 –  Drug  1.000 1 

______________________________________________________________________________  
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH�  15 
0709 51 00 – –  gojene gobe (rodu Agraricus)   1 
0709 59 00 – –  druge 1 

______________________________________________________________________________  
0709 60 –  Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta  200 1 

______________________________________________________________________________  
0805 $JUXPL��VYHåL�Dli suhi 
0805 20 –  Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); 

klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agru-
mov)  5.000 1 

______________________________________________________________________________  
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 

0810 10(2)–  Jagode  250 1 
______________________________________________________________________________  
1005 Koruza 
1005 90 00 –  Druga  28.000 1 

______________________________________________________________________________  
1103 äLWQL�GUREOMenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 11 – –��SãHQLþQD 150 1 

______________________________________________________________________________  
1103 13 – –  koruzna  100 1 

______________________________________________________________________________  
1517 0DUJDULQD��XåLWQH�PHãDQLFH�DOL�SUHSDUDWL�L]�PDVWL�LQ�ROM�

åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�PDVWL�
ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –��0DUJDULQD��UD]HQ�WHNRþH�PDUJDULQH  1.800 1 
______________________________________________________________________________  
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HRVAŠKA – PRILOGE 

1601 .OREDVH�LQ�SRGREQL�L]GHONL�L]�PHVD��GUXJLK�XåLWQLK�
NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL��VHVWDYOMHQD�åLYLOD�QD�osnovi 
teh proizvodov  50 10 

______________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi  1.400 10 
______________________________________________________________________________  
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 

nadoPHVWNL��SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF 
1604 13 – –  sardine, velike sardele in papaline  500 1 

______________________________________________________________________________  
1604 20 –  Druge pripravljene ali konzervirane ribe  50 1 

______________________________________________________________________________  
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��NOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�NDNDYD 
1704 90 –  Drugo  550 1 

______________________________________________________________________________  
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY  650 1 

______________________________________________________________________________  
1901 Sladni ekstrakt;�åLYLOD�L]�PRNH��]GURED��ãNURED�LQ�VODGQHJD�

ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v 
SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� PDV����SUHUDþXQDQR�QD�
SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�
]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�L]�WDU��ãW��0401 
do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom 
NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno  850 1 

______________________________________________________________________________  
1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz 

tar. št. 1905  650 1 
1901 90 –  Drugo  1 

______________________________________________________________________________  
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR�ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen  150 10 

______________________________________________________________________________  
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
koruze), v zrnu ali obliki kosmLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH�GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu  

1904 10 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�
SUDåHQMHP�åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY  50 1 

______________________________________________________________________________  
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1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za 
IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�SDSLU�LQ�
podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 1.930 
1905 31 – – sladki keksi  1 
1905 32 – – vaflji in oblati  1 

______________________________________________________________________________  
1905 90 –  Drugo  300 1 

______________________________________________________________________________  
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini  300 1 
______________________________________________________________________________  
2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRt s 

kisom ali ocetno kislino 
2002 90 –  Drugo  150 1 

______________________________________________________________________________  
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 20 
2003 10 –  Gobe iz rodu Agaricus   1 
2003 90 –  Druge 1 

______________________________________________________________________________  
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzerviUDQH�GUXJDþH��NRW�Y�

kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz 
tar. št. 2006 

2005 20 –  Krompir  30 1 
______________________________________________________________________________  
2005 70 –  Olive  20 1 

______________________________________________________________________________  
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin  100 1 

______________________________________________________________________________  
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHji iz 

oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s 
toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 

2007 99 – –  drugo  100 1 
______________________________________________________________________________  
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH  50 1 
______________________________________________________________________________  
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 1.100 

 –��-DEROþQL�VRN� 
2009 71 – –�]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  1 
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2009 79 – – drugo  1 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin  1 
2009 90 –  Mešanice sokov  1 

______________________________________________________________________________  
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, praYHJD�þDMD�DOL�PDWp�

þDMD�LQ�SULSUDYNL�QD�QMLKRYL�RVQRYL�DOL�QD�RVQRYL�NDYH��
SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�
kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –��3UDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVtki ter 
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  450 1 

______________________________________________________________________________  
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 500 1 

______________________________________________________________________________  
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 30 –��*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD  50 1 
______________________________________________________________________________  

2103 90(3)–  Drugo  1.000 1 
______________________________________________________________________________  
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD 
2104 10 –  Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe  250 1 

______________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  500 1 

______________________________________________________________________________  
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 90 –  Drugo 1.250 1 

______________________________________________________________________________  
2201 VRGH��YNOMXþQR�QDUDYQH�DOL�XPHWQH�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�

sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali 
arom; led in sneg 

2201 10 –  Mineralne vode in sodavice  3.500 1 
______________________________________________________________________________  
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��V�VODGNRUMHP�

ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne 
SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�
tar. št. 2009 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  4.500 1 

______________________________________________________________________________  
2202 90 –  Drugo  2.000 1 

______________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol.%)  6.000 1 

______________________________________________________________________________  
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2207 1HGHQDWXULUDQ�HWDQRO��QHYWUDOQL��VLQWHWLþQL�DOL�IHUPHQWLUDQL�
HWDQRO���]�YVHEQRVWMR�DONRKROD����YRO���DOL�YHþ��
denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola 

2207 10 00 –��(WDQRO��]�YVHEQRVWMR����YRO���DOL�YHþ��QHGHQDWXULUDQ  1.000 1 
______________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 

GHVWLODWL��OLNHUML�LQ�GUXJH�DONRKROQH�SLMDþH�V�NDWHUR�NROL�
vsebnostjo alkohola 

2208 20 –��$ONRKROQH�SLMDþH��GREOMHQH�]�destilacijo vina in iz 
grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin:  400 1 

______________________________________________________________________________  
2208 60 –  Vodka  150 1 

______________________________________________________________________________  
2208 70 –��/LNHUML��NUHSLOQH�SLMDþH  100 1 

______________________________________________________________________________  
2208 90 –  Drugo  400 1 

______________________________________________________________________________  
2402 &LJDUH��FLJDULORVL�LQ�FLJDUHWH�L]�WREDND�LQ�WREDþQLK�

nadomestkov 
2402 20 –  Cigarete, ki vsebujejo tobak  250 10 

______________________________________________________________________________  
 
 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

 
(2)  Izdelki se ne smejo uYDåDWL�Y�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�Y�

obdobju od 15. maja do 30. junija.  
 
(3) Od tega je 200 ton majoneze in 800 ton drugega (kar se 

najprej dodeli izdelku z imenom Vegeta in nato drugim 
izdelkom). 
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PRILOGA 4 
 

PROTOKOL 3 
 

O  OPREDELITVI POJMA "IZDELKI S POREKLOM "��,1�1$ý,1,+�835$91(*$�
SODELOVANJA  

 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK   63/2â1(�'2/2ý%( 
 
���þOHQ  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  
 
���þOHQ  Splošne zahteve 
 
���þOen  Dvostranska kumulacija 
 
���þOHQ  �WD�SURWRNRO��QH�YVHEXMH����þOHQ�� 
 
���þOHQ  V celoti pridobljeni izdelki 
 
���þOHQ  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
���þOHQ  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
���þOHQ  Enota kvalifikacije 
   
���þOHQ  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
����þOHQ Garniture 
 
����þOHQ Nevtralni elementi 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 
����þOHQ 1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
����þOHQ Neposredni prevoz 
 
����þOHQ Razstave 
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IV. ODDELEK 3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&ARINE  
 
 
����þOHQ 3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU  
 
 
����þOHQ Splošne zahteve 
 
����þOHQ Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

sestavljenega dokazila o poreklu 
 
���D�þOHQ��������/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH������������� 
 
����þOHQ Pogoji za  izjavo na�UDþXQX 
 
����þOHQ 3RREODãþHQL�L]YR]QLN 
 
����þOHQ Veljavnost dokazila o poreklu 
 
����þOHQ 3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
����þOHQ Uvoz po delih 
 
����þOHQ Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
����þOHQ 6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
����þOHQ Shranjevanje dokazil o poreklX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
����þOHQ Razlike in oblikovne  napake 
 
����þOHQ =QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
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VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU  
 
����þOHQ Medsebojno sodelovanje 
 
����þOHQ Preverjanje dokazil o poreklu 
 
����þOHQ Reševanje sporov 
 
����þlen Kazni 
 
����þOHQ Proste cone 
 
9,,��2''(/(.�����.21ý1(�'2/2ý%( 
 
 
����þOHQ Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla  
 
����þOHQ Priloge 
 
����þOHQ Blago na poti in v hrambi 
 
Seznam prilog       
 
Priloga I : Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
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 
 
Priloga III : Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
Priloga IV: %HVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX 
 
 

 
 

I.  ODDELEK 
 

63/2â1(�'2/2ý%( 
 

���þOHQ 
       

Opredelitev pojmov 
 
V  tem protokolu : 
 
a) �L]GHODYD�� SRPHQL� NDWHUR� NROL� YUVWR� REGHODYH� DOL� SUHGHODYH�� YNOMXþQR� V� VHVWDYOMDQMHP� DOL�

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

izdelavi izdelka; 
 
c) �L]GHOHN�� SRPHQL� L]GHOHN�� NL� VH� L]GHOXMH�� þHSUDY� MH� QDPHQMHQ�NDVQHMãL� XSRUDEL� SUL� GUXJHP�

postopku izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  " carinska vrHGQRVW�� SRPHQL� YUHGQRVW�� GRORþHQR� Y� VNODGX� V� 6SRUD]XPRP� L]� OHWD� ����� R�

L]YDMDQMX�9,,��þOHQD�6SORãQHJD�VSRUD]XPD�R�FDULQDK�LQ�WUJRYLQL��6SRUD]XP�:72�R�FDULQVNL�
vrednosti); 

 
f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v pogodbenici SODþD�

SURL]YDMDOFX�� SUL� NDWHUHP� VH� RSUDYL� ]DGQMD� � REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� þH� FHQD� YNOMXþXMH�
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 

SRUHNOD��DOL��þH�WD�QL�]QDQD�LQ�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYR�SUHYHUOMLYR�FHQR��SODþDQR�]D�PDWHULDOH�
v pogodbenici; 

 
h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so  opredeljeni  v  

WRþNL�J��LQ�VH�VPLVHOQR�XSRUDEOMD� 
 
i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost 

YVDNHJD�YNOMXþHQHJD�PDWHULDOD�V�SRUHNORP�L]�GUXJH�SRJRGEHQLFH��DOL��þH�FDULQVND�YUHGQRVW�QL�
znana ali se ne da ugotovitL��SUYD�GRND]OMLYD�FHQD��SODþDQD�]D�PDWHULDOH�Y�HQL�RG�SRJRGEHQLF���� 

  
j) ³SRJODYMD´� LQ� ³WDULIQH� ãWHYLONH´�SRPHQLMR�SRJODYMD� LQ� WDULIQH� ãWHYLONH� �ãWLULãWHYLOþQH�NRGH���

uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih 
oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 

 
k) ³XYUãþHQ´�VH�QDQDãD�QD�XYUVWLWHY�L]GHOND�DOL�PDWHULDOD�Y�GRORþHQR�WDULIQR�ãWHYLONR� 
 
 
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so 

zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke 
SUHMHPQLNX��DOL�þH�QL�WDNHJD�GRNXPHQWD��L]GHONH��NL�VR�]DMHWL�QD�HQHP�UDþXQX� 

 
m) ³R]HPOMH´�YNOMXþXMH�WHULWRULDOQH�YRGH� 
 
n) “evro” pomeni enotno valuto Evropske monetarne unije. 
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II.  ODDELEK 
 

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 
 

���þOHQ 
Splošne zahteve 

 
Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz  pogodbenice: 
 

a) L]GHONL��Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD� 
 

b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti 
SULGREOMHQL�QD�QMHQHP�R]HPOMX��þH�VR�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�
Y�WHM�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD� 

 
���þOHQ 

 
Dvostranska kumulacija porekla  

 
Material s poreklom iz pogodbenice uvoznice se šteje za material s poreklom iz pogodbenice  
L]YR]QLFH��NDGDU�MH�YNOMXþHQ�Y�WDP�SULGREOMHQ�L]GHOHN��Ni treba, da bi bil tak material zadosti 
REGHODQ�DOL�SUHGHODQ���þH�MH�ELO�SUHGHODQ�DOL�REGHODQ�EROM��NRW�WR�GRORþD�SUYL�RGVWDYHN����þOena. 

 
���þOHQ 

 
�WD�SURWRNRO�QH�YVHEXMH����þOHQ� 

 
 

���þOHQ 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici: 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 c) åLYH�åLYDOL��WDP�VNRWHQH�DOL�L]YDOMHQH�LQ�Y]UHMHQH� 
 
 d) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�åLYLK��WDP�Y]UHMHQLK�åLYDOL� 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili 

zunaj teritorialnih voda pogodbenic; 
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 g) L]GHONL�� L]GHODQL� QD� QMHQLK� SUHGHORYDOQLK� ODGMDK� L]NOMXþQR� L]� L]GHONRY�� RPHQMHQLK� Y�
WRþNL�I��� 

 
 h) WDP�]EUDQL�UDEOMHQL�SUHGPHWL��SULPHUQL�OH�]D�UHFLNODåR�VXURYLQ��YNOMXþQR�]�UDEOMHQLPL�

gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 j) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOMD�]XQDM�QMHQLK�WHULWRULDOQLK�YRGD��þH�

LPD�L]NOMXþQR�SUDYLFR�GR�REGHODYH�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]Hmlja;  
 
        k) EODJR��WDP�L]GHODQR�L]NOMXþQR�L]�L]GHONRY��RSUHGHOMHQLK��Y�WRþNDK�D��GR�M�� 
 
 
2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje��Y� WRþNDK� I�� LQ�J��SUYHJD�RGVWDYND� � VH�

uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 

a) ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici; 
 

b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice; 
 

c) NL�VR�QDMPDQM����RGVWRWNRY�Y�ODVWL�GUåDYOMDQRY�SRJRGEHQLFH�DOL�GUXåEH�V�VHGHåHP�Y�
HQL�RG�WHK�GUåDY�LQ�Y�NDWHUL�VR�GLUHNWRU�DOL�GLUHNWRUML��SUHGVHGQLN�XSUDYQHJD�RGERUD�DOL�
naG]RUQHJD� VYHWD� WHU� YHþLQD� þODQRY� WDNLK� RGERURY� GUåDYOMDQL� SRJRGEHQLF� LQ� ãH�
GRGDWQR�� þH� Y� RVHEQLK� DOL� NDSLWDOVNLK� GUXåEDK� YVDM� SRORYLFD� NDSLWDOD� SULSDGD� WHP�
GUåDYDP�DOL�MDYQLP�RUJDQRP��DOL�GUåDYOMDQRP�RPHQMHQLK�GUåDY� 

 
d) NDWHULK�NDSLWDQ�LQ�þDVWQLNL�VR�GUåDYOMani pogodbenic 

 
in  

 
e) NDWHULK�QDMPDQM����RGVWRWNRY�þODQRY�SRVDGNH�MH�GUåDYOMDQRY��SRJRGEHQLF� 

 
���þOHQ 

        
Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

 
1. =D�QDPHQH����þOHQD�VH�ãWHMH��GD�VR�L]GHONL��NL�QLVR�Y�FHORWL�SULGREOMHQL��]DGRVWL�REGHODQL�DOL�

predeODQL��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML��QDYHGHQL�Y�VH]QDPX�3ULORJH�,,� 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali 
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh 
izdelkov,� LQ� VH� QDQDãDMR� VDPR� QD� WDNH� PDWHULDOH�� ýH� VH� L]GHOHN�� NL� MH� SULGRELO� SRUHNOR� ]�
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se 
XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHOHN�� Y� NDWHUHJD� MH� WD� YNOMXþHQ�� QH� XSRUDEOMDMR� ]DQM� LQ� VH� QH�upoštevajo 
materiali brez porekla, ki so se  morda uporabili pri njegovi izdelavi. 
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2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta 
izdelek ne bi smele uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko  uporDELMR��þH�� 

 
a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 

 
b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 

EUH]�SRUHNOD��QL�SUHVHåHQ�QD�SRGODJL�XSRUDEH�WHJD�RGVWDYND� 
 

Ta odstavek se nH�XSRUDEOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYUãþDMR�Y�����GR�����SRJODYMH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
3. 3UYL�LQ�GUXJL�RGVWDYHN�VH�XSRUDEOMDWD�SRG��SRJRML��NL�MLK�GRORþD����þOHQ� 
 

���þOHQ 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. %UH]�YSOLYD�QD�GRORþEH�GUXJHJD�RGVWavka se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali 

SUHGHODYR��GD�EL�L]GHOHN�SULGRELO�VWDWXV�L]GHOND�V�SRUHNORP��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�MH�]DGRãþHQR�
]DKWHYDP�L]����þOHQD� 

 
a)  SRVWRSNL�]D�RKUDQLWHY�EODJD�Y�GREUHP�VWDQMX�PHG�SUHYR]RP�LQ�VNODGLãþHQMHP� 

 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
c)  SUDQMH�� þLãþHQMH�� RGVWUDQMHYDQMH� SUDKX�� RNVLGRY�� ROMD�� EDUYH� DOL� GUXJLK� VQRYL� ]D�

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 

e)  SUHSURVWL�SRVWRSNL�EDUYDQMD�LQ�ORãþHQMD� 
 

f)  OXãþHQMH��EHOMHQMH�GHOQR�DOL�Y�FHORWL��ORãþHQMH�WHU�JOD]LUDQMH�åLW�LQ�ULåD� 
 

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

h)  OXSOMHQMH��UD]NRãþLþHYDQMH�LQ�OXãþHQMH�VDGMD��RUHãþNRY�LQ�]HOHQMDYH�� 
 

i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
  

j)  sejanje, prebiranje, VRUWLUDQMH�� NODVLILFLUDQMH�� UD]YUãþDQMH�� XVNODMHYDQMH� �YNOMXþQR� V�
sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
k)  SUHSURVWR�SDNLUDQMH�Y�VWHNOHQLFH��NRQ]HUYH��þXWDUH��YUHþNH��]DERMH��ãNDWOH��SULWUMHYDQMH�

QD�NDUWRQH�DOL�SORãþH�LQ�YVL�GUXJL�SUHSURVWL�SRVWRSNL�SDNLUDQMa; 
 



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

HRVAŠKA – PRILOGE 

l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
UD]OLNRYDQMH�QD�L]GHONH�LQ�QMLKRYR�HPEDODåR�� 

 
m)  SUHSURVWR�PHãDQMH�L]GHONRY��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�VR�UD]OLþQLK�YUVW�DOL�QH� 

 
n)  enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na 

dele;  
 

o)  NRPELQDFLMD�GYHK�DOL�YHþ�SRVWRSNRY��RSLVDQLK�Y�WRþNDK�D��GR�Q�� 
 

p)  ]DNRO�åLYDOL� 
 
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za 

nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem 
izdelku v pogodbenici.  

 
���þOHQ 

 
Enota kvalifikacije  

 
1. (QRWD� NYDOLILNDFLMH� ]D� XSRUDER� GRORþE� WHJD� SURWRNROD� MH� GRORþHQ� L]GHOHN�� NL� VH� ãWHMH� ]D�

RVQRYQR�HQRWR��NDGDU� VH�GRORþD�XYUVWLWev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega 
sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) NDGDU�VH�L]GHOHN��NL�JD�VHVWDYOMD�VNXSLQD�SUHGPHWRY�DOL�MH�VHVWDYOMHQ�L]�L]GHONRY��XYUãþD�

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) NDGDU� MH�SRãLOMND�VHVWDYOMHQD� L]�GRORþHQHJD�ãWHYLOD� �HQDNLK� L]GHONRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

HQDNR� WDULIQR� ãWHYLONR� KDUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� MH� WUHED� SUL� XSRUDEL� GRORþE� WHJD�
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. ýH�MH�Y�VNODGX�V�SHWLP�WHPHOMQLP�SUDYLORP�KDUPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD�HPEDODåD�YNOMXþHQD�Y�

L]GHOHN�]DUDGL�XYUãþDQMD��PRUD�ELWL�YNOMXþHQD�WXGL�SUL�GRORþDQMX�SRUHNOD� 
 

���þOHQ 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so 
GHO�RELþDMQH�RSUHPH�LQ�VR�YNOMXþHQL�Y�QMHQR�FHQR�DOL�SD�QLVR�SRVHEHM�]DUDþXQDQL��VH�ãWHMHMR�]D�GHO�WH�
opreme, stroja, naprave ali vozila. 
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����þOHQ 
 

Garniture  
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s 
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura 
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje�� GD� LPD� JDUQLWXUD� NRW� FHORWD� SRUHNOR�� þH�
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna. 

 
����þOHQ 

 
Nevtralni elementi 

 
'D�EL�GRORþLOL��DOL� LPD�L]GHOHN�SRUHNOR��QL�WUHED�XJRWDYOMDWL�SRUHNOD�]D�QDYHGHQR��NDU�EL�ODKNR�ELOR�
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
G��EODJR��NL�QL�YNOMXþHQR�DOL�QL�QDPHQMHQR�]D�YNOMXþLWHY��Y�NRQþQR�VHVWDYR��L]GHOND� 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

����þOHQ 
 

1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
1. 5D]HQ�Y�SULPHULK�L]����þOHQD�LQ�WUHWMHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD�PRUDMR�ELWL�SRJRML�]D�SULGRELWHY�

VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP��GRORþHQL�Y�,,��RGGHONX��EUH]�SUHNLQLWYH�L]SROQMHQL�Y�SRJRGEHQLFL�� 
 
2. 5D]HQ�Y�SULPHULK�L]�����þOHQD�VH�EODJR�V�SRUHNORP��L]YRåHQR�L]�HQH�RG�SRJRGEHQLF�Y�GUXJR�

GUåDYR�� RE� YUQLWYL� ãWHMH� ]D� EODJR� EUH]� SRUHNOD�� UD]HQ� þH� VH� � FDULQVNLP� RUJDQRP� � ODKNR�
]DGRYROMLYR�GRNDåH� 

 
(a) GD�MH�EODJR��NL�VH�YUDþD��LVWR�EODJR��NRW�MH�ELOR�L]YRåHQR� 

 
  in 
 

(b) GD�QD�QMHP��PHGWHP�NR� MH�ELOR�Y� WLVWL� GUåDYL� DOL�PHG� L]YR]RP��QLVR�ELOL�RSUDYOMHQL�
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v dobrem stanju . 
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3. 1D� SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� Y� VNODGX� V� SRJRML�� GRORþHQLPL� Y� ,,�� RGGHONX�� QH��
YSOLYD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��RSUDYOMHQD�]XQDM�SRJRGHEQLF�QD�PDWHULDOLK��L]YRåHQLK�L]�HQH�
od pogodbeQLF�LQ�SRQRYQR�WDP�XYRåHQLK��þH� 

 
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od pogodbenic ali so bili pred 

njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. 
þOHQX� 

                  in 
 

(b) se carinskim organom ]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
 

L�� � � � MH� �ELOR� �SRQRYQR� �XYRåHQR� �EODJR� �SULGREOMHQR� �]� � �REGHODYR� �DOL� � �SUHGHODYR�
L]YRåHQLK�PDWHULDORY� 
in 

 
  LL����VNXSQD���GRGDQD��YUHGQRVW��SULGREOMHQD��]XQDM�SRJRGEHQLF�RE��XSRUDEL���GRORþE���

WHJD��þOHQD���QH��SUHVHJD������RGVWRWNRY���FHQH���IUDQNR��WRYDUQD���NRQþQHJD�L]GHOND���
za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   s  poreklom. 

 
4. =D�QDPHQH�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SRJRML�]D�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP����������GRORþHQL�

v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj pogodbenic. Kadar 
SD� VH� Y� VH]QDPX� Y� 3ULORJL� ,,� ]D� GRORþLWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� ]D� NRQþQL� L]GHOHN�
XSRUDEOMD� SUDYLOR�� NL� GRORþD� QDMYLãMR� YUHGQRVW� YVHK� YNOMXþHQLK� PDWHULDORY� EUH]� SRUHNOD��
skupna vrednost materialov brez pRUHNOD�� YNOMXþHQLK� QD� R]HPOMX� GRORþHQH� SRJRGEHQLFH��
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj pogodbenic z uporabo 
GRORþE�WHJD�þOHQD��QH�VPH�SUHVHJDWL�QDYHGHQHJD�RGVWRWND� 

 
5. =D� QDPHQH� XSRUDEH� GRORþE� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� šteje, da "skupna dodana 

YUHGQRVW�� SRPHQL� YVH� VWURãNH�� QDVWDOH� ]XQDM� SRJRGEHQLF�� YNOMXþQR� ]� YUHGQRVWPL� � WDP�
YNOMXþHQLK�PDWHULDORY�� 

  
6. 'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� QH� XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHONH�� NL� QH� L]SROQMXMHMR�

SRJRMHY�� GRORþHQLK� Y� VH]QDPX� 3ULloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti 
REGHODQH�DOL�SUHGHODQH�VDPR�RE�XSRUDEL�VSORãQH� WROHUDQFH��GRORþHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX����
þOHQD� 

 
7.  'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� QH� YHOMDMR� ]D� L]GHONH� L]� ���� GR� ���� SRJODYMD�

harmoniziranega sistema. 
 
8. 9VDND� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� NL� MH� ]DMHWD� ]� GRORþEDPL� � WHJD� þOHQD�� RSUDYOMHQD� ]XQDM�

SRJRGEHQLF�� VH� RSUDYL� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL� R� ]DþDVQHP� L]YR]X� QD� RSOHPHQLWHQMH� DOL�
podobnimi postopki . 
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����þOHQ 
 

Neposredni prevoz 
 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki 

L]SROQMXMHMR� ]DKWHYH� WHJD� SURWRNROD� � LQ� � VH� SUHYDåDMR� QHSRVUHGQR� PHG� SRJRGEHQLFDPD��
9HQGDU� VH� L]GHONL�� NL� VHVWDYOMDMR� HQR� VDPR� QHGHOMHQR� SRãLOMNR�� ODKNR� SUHYDåDMR� þH]� GUXJD�
R]HPOMD��þH�GR�WHJD�SULGH��V�SUHWRYDUMDQMHP�DOL�]DþDVQLP�VNODGLãþHQMHP�QD�WHK�R]HPOMLK�SRG�
SRJRMHP�� GD� MH� EODJR� Y� GUåDYL� WUDQ]LWD� DOL� VNODGLãþHQMD� RVWDOR� SRG� QDG]RURP� FDULQVNLK�
organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega 
natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju. 
 
,]GHONL� V� SRUHNORP� VH� ODKNR� SRãLOMDMR� SR� FHYRYRGLK� þH]� R]HPOMD�� NL� QLVR� R]HPOMD��
pogodbenic. 

 
2. .RW� GRND]LOR�� GD� VR� L]SROQMHQL� SRJRML�� GRORþHQL� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� MH� WUHED� SUHGORåLWL�

carinskim�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 
 

a) HQ� VDP� WUDQVSRUWQL� GRNXPHQW�� NL� SRNULYD� SUHYR]� L]� GUåDYH� L]YR]QLFH� þH]� � GUåDYR�
tranzita, ali 

 
b) SRWUGLOR��NL�JD�L]GDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�WUDQ]LWD��NL� 

 
(i) YVHEXMH�QDWDQþHQ�RSLV�L]GHONRY� 

 
(ii)      navaja datume raztovDUMDQMD� LQ� SRQRYQHJD� QDWRYDUMDQMD� L]GHONRY� LQ� þH���������������
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
         
           in 

 
(iii) SRWUMXMH�SRJRMH��SRG�NDWHULPL�VR�ELOL�L]GHONL�]DGUåDQL�Y�GUåDvi tranzita, ali  

 
c) þH�WHK�QL��NDWHUH�NROL�GRNXPHQWH��NL�WR�GRND]XMHMR� 

 
 

����þOHQ 
 

    Razstave 
 
1. =D�L]GHONH�V�SRUHNORP��NL�VH�SRãLOMDMR�QD�UD]VWDYR�]XQDM�GUåDY�SRJRGEHQLF�LQ�VR�SR�UD]VWDYL�

prodani z namenom uvoza v pogodbenici, veljajo pri uvozu ugodQRVWL� SR� GRORþEDK� WHJD�
VSRUD]XPD��þH�VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 

 
a) MH�L]YR]QLN�WH�L]GHONH�SRVODO�L]�SRJRGEHQLFH�Y�GUåDYR��Y�NDWHUL�MH��UD]VWDYD�LQ�MLK�WDP�

razstavljal, 
  



6WUDQ���������JW��������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

HRVAŠKA – PRILOGE 

b) MH� WD� L]YR]QLN� L]GHONH� SURGDO� DOL� MLK� NDNR� GUXJDþH� GDO� QD� UD]SROago 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. 'RND]LOR� R� SRUHNOX� PRUD� ELWL� L]GDQR� DOL� L]SROQMHQR� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND� LQ�

SUHGORåHQR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� QD� RELþDMHQ� QDþLQ�� 9� QMHP� PRUDWD� ELWL�
navedena ime 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 za zasebne namene v 
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki 
ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 
 

IV.  ODDELEK 
 

3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 

����þOHQ 
 

3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenic, 

za katere se izda ali sestavi dokazilo o poreNOX� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND�� VH� Y�
SRJRGEHQLFDK� QH� PRUHMR� XYHOMDYOMDWL� NDNUãQD� NROL� SRYUDþLOD� FDULQH� DOL� RSURVWLWYH� SODþLOD�
carine. 

 
2. 3UHSRYHG� L]� SUYHJD� RGVWDYND� VH� QDQDãD� QD� NDNUãQR� NROL� GHOQR� DOL� FHORWQR� SRYUDþLOR��

RGSXVWLWHY� DOL� QHSODþLOR� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY�� NL� LPDMR� HQDNRYUHGQL� � XþLQHN�� NL� VH�
ODKNR� XSRUDEOMD� Y� SRJRGEHQLFDK� L]UHFQR� � DOL� � SRVOHGLþQR�� ]D� PDWHULDOH�� XSRUDEOMHQH� SUL�
L]GHODYL�� WDNUDW��NR�VH�L]GHONL��SULGREOMHQL� L]�RPHQMHQLK�PDWHULDORY�� L]YR]LMR�� LQ�QH�� �þH�WDP�
ostanejo za GRPDþR�SRUDER� 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih 

RUJDQRY� SULSUDYOMHQ� NDGDU� NROL� SUHGORåLWL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR�� GD� ]D�
materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkRY��QL�ELOR�SUHMHWR�SRYUDþLOR�FDULQH�
LQ�GD�VR�ELOH�YVH�FDULQVNH�GDMDWYH�DOL�GDMDWYH�]�HQDNRYUHGQLP�XþLQNRP��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�
WDNH�PDWHULDOH��GHMDQVNR�SODþDQH� 
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4. 'RORþEH�SUYHJD�GR�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SUDY�WDNR�XSRUDEOMDMR�]D�HPEDODåR�Y�VPLVOX�GUXJHJD 
RGVWDYND����þOHQD��]D��GRGDWNH��QDGRPHVWQH�GHOH�LQ�RURGMH�Y�VPLVOX����þOHQD�LQ�]D�L]GHONH�Y�
JDUQLWXUDK�Y�VPLVOX�����þOHQD��þH�VR�WDNL�SUHGPHWL�EUH]�SRUHNOD� 

 
5. 'RORþEH� SUYHJD� GR� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� XSRUDEOMDMR� VDPR� ]D� PDWHULDOH�� ]D� NDWHUH� � YHOMD�

sporazum. 1DGDOMH�QH�SUHSUHþXMHMR�XSRUDEH�VLVWHPD�FHQRYQLK�QDGRmestil, ki se uporabljajo 
SUL�L]YR]X�NPHWLMVNLK�L]GHONRY�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�VSRUD]XPD� 

 
6. 1H�JOHGH�QD�SUYL�RGVWDYHN�ODKNR�SRJRGEHQLFL�XSRUDEOMDWD�VLVWHP�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�

SODþLOD� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY� ]� HQDNRYUHGQLP� XþLQNRP�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� ]D�PDWHULDOH��
XSRUDEOMHQH�SUL�SURL]YRGQML�L]GHONRY�V�SRUHNORP��RE�XSRãWHYDQMX�QDVOHGQMLK�GRORþE� 

 
a) za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97. poglavja Harmoniziranega sistema, se 

laKNR�]DGUåL��-RGVWRWQD�FDULQVND�GDMDWHY�DOL�WLVWD�QLåMD�VWRSQMD��NL�YHOMD�Y�SRJRGEHQLFL� 
 

b) ]D� L]GHONH�� NL� VSDGDMR�Y����� GR����� SRJODYMH�+DUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� VH� ODKNR�]DGUåL�
10-RGVWRWQD�FDULQVND�GDMDWHY�DOL�WLVWD�QLåMD�VWRSQMD��NL�YHOMD�Y�SRJRGEHQLFL� 

 
7. 'RORþEH�WHJD�þOHQD�VH�XSRUDEOMDMR�RG����MDQXDUMD�������'RORþEH�ãHVWHJD�RGVWDYND�VH�XSRUDEOMDMR�
do 31. decembra 2005 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo. 
 
 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU  
 
 

����þOHQ 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz  pogodbenice  pri uvozu v drugo pogodbenico  veljajo  ugodnosti  

VSRUD]XPD�RE�SUHGORåLWYL�ERGLVL� 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) Y�SULPHULK��GRORþHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX�����þOHQD��L]MDYH�L]YR]QLND��Y��QDGDOMHYDQju 
�L]MDYD� QD� UDþXQX��� QD� UDþXQX�� � REYHVWLOX� R� RGSUHPL� DOL� GUXJHP� WUJRYLQVNHP�
GRNXPHQWX�� NL� GRYROM� QDWDQþQR� RSLVXMH� WH� L]GHONH�� GD� MLK� MH� PRJRþH� SUHSR]QDWL��
EHVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX�MH�Y�3ULORJL�,9� 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih 

GRORþD�����þOHQ��YHOMDMR�XJRGQRVWL�VSRUD]XPD��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�NDWHUL�NROL�]JRUDM�
navedeni dokument.   
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����þOHQ 
       

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi GUåDYH� L]YR]QLFH�QD�SRGODJL�SLVQH�

]DKWHYH�L]YR]QLND�DOL�QMHJRYHJD�SRREODãþHQHJD�]DVWRSQLND�QD�L]YR]QLNRYR�RGJRYRUQRVW� 

2. 9� WD� QDPHQ� L]SROQL� L]YR]QLN� DOL� QMHJRY�SRREODãþHQL� ]DVWRSnik obrazca potrdila o prometu 
blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se 
L]SROQLWD�Y�HQHP�RG�MH]LNRY��Y�NDWHUHP�MH�VHVWDYOMHQ�WD�VSRUD]XP��LQ�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�
QRWUDQMHJD�SUDYD�GUåDYH�L]YR]QLFH��ýH�VR�QDSLVDQL�]�URNR��PRUDMR�ELWL�L]SROQMHQL�V�þUQLORP�LQ�
s� WLVNDQLPL� þUNDPL�� Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih 
YPHVQLK�YUVWLF��ýH�SROMH�QL�Y�FHORWL�]DSROQMHQR�� MH� WUHED�SRG�]DGQMR�YUVWLFR�RSLVD�SRWHJQLWL�
YRGRUDYQR�þUWR�LQ�SUHþUWDWL��SUD]HQ�SURVWRU�SRG�QMR� 

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, 
GD�QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�RUJDQRY�GUåDYH�L]YR]QLFH��Y�NDWHUL�VH�L]GD�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�
(85���� NDGDU� NROL� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� L]GHONRY� V�
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

4. 3RWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD� (85��� L]GDMR� FDULQVNL� RUJDQL� SRJRGEHQLFH�� þH� VH� L]GHONL� ODKNR�
štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega 
protokola. 

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga 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.Ti organi tudi  
zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo 
preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnMHQ�WDNR��GD�L]NOMXþXMH�YVH�PRåQRVWL�
pripisov z namenom  goljufije. 

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 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. 

 
����þOHQ� 

 
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  

 
1. 1H�JOHGH�QD�VHGPL�RGVWDYHN�����þOHQD�VH�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���L]MHPRPD��ODKNR�

izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  þH� QL bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 

RNROLãþLQ� 
 
            ali 
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 (b) þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP� ]DGRYROMLYR� GRNDåH�� GD� MH� ELOR� SRWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�
(85���L]GDQR��YHQGDU�RE�XYR]X�L]�WHKQLþQLK�UD]ORJRY�QL�ELOR�VSUHMHWR. 

 
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 

RSUDYOMHQHP�SUHYHUMDQMX��þH�VH�SRGDWNL�Y�L]YR]QLNRYL�]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem 
spisu. 

 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh 

zaznamkov : 
 
 EN  “ISSUED RETROSPECTIVELY” 
 HR  “NAKNADNO IZDANO” 
 SL  ” IZDANO NAKNADNO” 
  
5. =D]QDPHN� L]�þHWUWHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�YSLVDQ�Y�SROMH�2SRPEH�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�

EUR.1. 
  

����þOHQ 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. ýH�MH�ELOR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���XNUDGHQR��L]JXEOMHQR�DOL�XQLþHQR��ODKNR�L]YR]QLN�

carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih 
dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 
 
 EN  ”DUPLICATE” 
 HR  “DUPLIKAT” 
 SL  “ DVOJNIK” 
 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 

prometu blaga EUR.1. 
 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, 

]DþQH�YHOMDWL�V�WHP��GDWXPRP� 
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����þOHQ 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu 

 
ýH�VR�L]GHONL�V�SRUHNORP�GDQL�SRG�QDG]RU�FDULQVNLK�RUJDQRY�Y��SRJRGEHQLFL��MH�PRJRþH�]DPHQMDWL�
SUYRWQR�GRND]LOR�R�SRUHNOX�]�HQLP�DOL�YHþ�SRWUGLOL�R�SRUHNOX�EODJD�(85���]DUDGL�SRšiljanja vseh ali 
nekaterih izdelkov drugam v pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu 
blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani izdelki. 
 

���D�þOHQ 
 

/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH 
 

1.  ýH�SUL�ORþHQHP�VNODGLãþHQMX�]DORJ�L]GHONRY�V�SRUHNORP�LQ�L]GHONRY�EUH]�SRUHNOD��NL�VR�HQDNL�
DOL� PHG� VHERM� ]DPHQOMLYL�� QDVWDQHMR� SUHFHMãQMH� VWURãNRYQH� DOL� PDWHULDOQH� WHåDYH�� ODKNR�
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako 
imenovaQR�PHWRGR��ORþHQHJD�NQMLJRYRGVNHJD�L]ND]RYDQMD�� 

 
2.  7D�PHWRGD�PRUD�]DJRWRYLWL��GD�MH�ãWHYLOR�SULGREOMHQLK�L]GHONRY�Y�GRORþHQHP�GRJRYRUMHQHP�

REGREMX��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��HQDNR��NRW�EL�JD�GRELOL��þH�EL�ELOH�]DORJH�
IL]LþQR�ORþHQH� 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da 

so ustrezni. 
 
4.  7D�PHWRGD�VH�YRGL�LQ�XSRUDEOMD�QD�SRGODJL�VSORãQLK�UDþXQRYRGVNLK�QDþHO��NL�YHOMDMR�Y�GUåDYL��

v kateri je bil izdelek narejen. 
 
5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 

NROLþLQH�L]GHONRY��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��1D�]DKWHYR�FDULQVNHJD�RUJDQD�
XSRUDEQLN�GD�L]MDYR�R�WHP��NDNR�VR�ELOH�NROLþLQH�YRGHQH� 

 
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, 

þH� JD� XSRUDEQLN� NDNRU� NROL� QHSUDYLOQR� XSRUDEOMD� DOL� QH� L]SROQMXMH� NDWHUHJD� RG� GUXJLK�
SRJRMHY��GRORþHQLK�Y�WHP�SURWRNROX�� 
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����þOHQ 
 

3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
1. ,]MDYR�QD�UDþXQX��RPHQMHQR�Y��SRGRGVtavku (b) prvega odVWDYND�����þOHQD��ODKNR�GD� 

 
(a) SRREODãþHQL�L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD� 
 
            ali 

 
(b) NDWHUL�NROL�L]YR]QLN�]D�YVDNR�SRãLOMNR��NL�MR�VHVWDYOMD�HQ�DOL�YHþ�SDNHWRY��NL�YVHEXMHMR�

izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 
 
2. ,]MDYR�QD�UDþXQX�MH�PRåQR�GDWL��þH�VH�L]GHONL��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD��ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�

poreklom iz pogodebnice in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 
 
3. ,]YR]QLN��NL�GDMH�L]MDYR�QD�UDþXQX��PRUD�ELWL�NDGDU�NROL��SULSUDYljen, da  na zahtevo carinskih 

RUJDQRY� GUåDYH� L]YR]QLFH� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

 
4. ,]MDYR� QD� UDþXQX�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y� 3ULORJL� ,9�� PRUD� L]YR]QLN� QDWLSNDWL�� RGtisniti ali 

QDWLVQLWL� QD� UDþXQ�� REYHVWLOR� R� RGSUHPL� DOL� GUXJ� WUJRYLQVNL� GRNXPHQW� Y� HQL� RG� MH]LNRYQLK�
UD]OLþLF�� NL� VR� QDYHGHQH� Y� WHM� SULORJL�� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� QRWUDQMHJD� SUDYD� GUåDYH�
L]YR]QLFH��ýH�MH�QDSLVDQD�]�URNR��PRUD�ELWL�QDSLVDQD�V�þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL� 

 
5. ,]MDYH� QD� UDþXQX� PRUDMR� LPHWL� L]YLUQL� ODVWQRURþQL� SRGSLV� L]YR]QLND�� 9HQGDU� � VH� � RG�

SRREODãþHQHJD� L]YR]QLND� Y� VPLVOX� � ���� þOHQD� QH� ]DKWHYD�� GD� SRGSLVXMH� WDNH� L]MDYH�� þH� VH�
FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�L]YR]QLFH�SLVQR�]DYHåH��GD�VSUHMHPD��SROno odgovornost za vsako 
L]MDYR�QD�UDþXQX��SR�NDWHUL�JD�MH�PRJRþH�SUHSR]QDWL��NRW�GD�MR�MH�ODVWQRURþQR�SRGSLVDO� 

 
6. ,]MDYR�QD�UDþXQX�ODKNR�GD�L]YR]QLN�RE�L]YR]X�L]GHONRY��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD��DOL�QDNQDGQR���

þH� MH�SUHGORåHQD�FDULQVNLP�RUJDQRP�Y�GUåDYL�XYR]Qici  najkasneje v dveh letih  po uvozu 
izdelkov, na katere se nanaša. 

 
����þOHQ 

 
3RREODãþHQL�L]YR]QLN 

 
1. &DULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH�ODKNR�SRREODVWLMR�NDWHUHJD�NROL� L]YR]QLND��Y�QDGDOMHYDQMX�

�SRREODãþHQHJD�L]YR]QLND���NL�SRJRVWR�SRãLOMD�L]GHONH�SR�WHm sporazumu, da daje izjave na 
UDþXQX� QH� JOHGH� QD� YUHGQRVW� L]GHONRY�� QD� NDWHUH� VH� QDQDãD�� ,]YR]QLN�� NL� SURVL� ]D� WDNR�
SRREODVWLOR��PRUD�SUHGORåLWL� ]DGRYROMLYD�GRND]LOD�FDULQVNLP�RUJDQRP�R�VWDWXVX�SRUHNOD� WHK�
izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. &DULQVNL� RUJDQL� ODKNR� � RGREULMR� VWDWXV� SRREODãþHQHJD� L]YR]nika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
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3. &DULQVNL�RUJDQL�GRGHOLMR�SRREODãþHQHPX�L]YR]QLNX�ãWHvilko carinskega pooblastila, ki mora 
ELWL�QD�L]MDYL�QD�UDþXQX� 

 
4. Carinski RUJDQL�VSUHPOMDMR�LQ�QDG]RUXMHMR��NDNR�SRREODãþHQ�L]YR]QLN�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR� 
 
5. &DULQVNL�RUJDQL�ODKNR�NDGDU�NROL�XPDNQHMR�SRREODVWLOR��7R�PRUDMR�VWRULWL��NDGDU�SRREODãþHQL�

L]YR]QLN�QH�SUHGORåL�GRND]LO��QDYHGHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX��QH�L]SROQMXMH�SRJRMHv, navedenih 
Y�GUXJHP�RGVWDYNX��DOL��GUXJDþH�QHSUDYLOQR�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR�� 

 
 

����þOHQ 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. 'RND]LOR�R�SRUHNOX�YHOMD�ãWLUL�PHVHFH�RG�GDWXPD�L]GDMH�Y�GUåDYL�L]YR]QLFL�LQ�PRUD�ELWL�Y�WHP�

URNX�SUHGORåHQR�FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåave uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so �FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH�SUHGORåHQD�SR�L]WHNX�URND�]D�

SUHGORåLWHY��GRORþHQHJD�Y�SUYHP�RGVWDYNX��VH�ODKNR�VSUHMPHMR�]DUDGL�XSRUDEH�SUHferencialne 
REUDYQDYH�� þH� MLK� ]DUDGL� L]MHPQLK� RNROLãþLQ� QL� ELOR� PRåQR� SUHGORåLWL� GR� GRORþHQHJD�
NRQþQHJD�GDWXPD� 

 
3. 9�GUXJLK� SULPHULK� SUHGORåLWYH� ]� ]DPXGR� ODKNR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� VSUHMPHMR�

GRND]LOD�R�SRUHNOX��þH�VR�MLP�ELOL�L]GHONL�SUHGORåHQL�SUHG�WHP�NRQþQLP�GDWXPRP� 
 

����þOHQ 
       

3UHGORåLWHY�GRND]LOD��R poreklu 
 
'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� SUHGORåLMR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL�� NL� VH�
XSRUDEOMDMR� Y� WHM� GUåDYL�� 2PHQMHQL� RUJDQL� ODKNR� ]DKWHYDMR� SUHYRG� GRND]LOD� R� SRUHNOX� WHU� ODKNR�
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki 
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma .  

 
 

����þOHQ� 
       

Uvoz po delih 
 
.DGDU� VH� QD� ]DKWHYR� XYR]QLND� LQ� SR� SRJRMLK�� NL� MLK� SUHGSLãHMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH��
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega pravila 
harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 
KDUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� XYDåDMR� SR� GHOLK�� VH� ]D� WH� L]GHONH� SUL� SUYHP� GHOQHP� XYR]X� FDULQVNLP�
organom predlRåL�HQR�VDPR�GRND]LOR�R�SRUHNOX� 
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����þOHQ 
 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del 

RVHEQH�SUWOMDJH�SRWQLNRY��VH�SUL]QDYDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLti 
GRND]LOR�R�SRUHNOX��þH�VH�WL�L]GHONL�QH�XYDåDMR�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH�LQ�MH�ELOD�GDQD�L]MDYD��GD�
XVWUH]DMR� ]DKWHYDP� WHJD� SURWRNROD�� LQ� QL� GYRPD� R� UHVQLþQRVWL� WDNH� L]MDYH�� ýH� VH� L]GHONL�
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list 
SDSLUMD��NL�VH�SULORåL�WHPX�GRNXPHQWX� 

 
2. 2EþDVQL�XYR]��SUL�NDWHUHP�JUH�OH�]D�L]GHONH�]D�RVHEQR�XSRUDER�SUHMHPQLNRY�DOL�SRWQLNRY�DOL�

QMLKRYLK�GUXåLQ��VH�QH�ãWHMH�]D�XYR]�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH��þH�MH�L]�QDUDYH�LQ�NROLþLQH�L]GHONRY�
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 

1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 

����þOHQ 
 

6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
Dokumenti, omenjeni v tretjeP�RGVWDYNX�����þOHQD�LQ�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD��NL�VH�XSRUDEOMDMR�
]D�GRND]RYDQMH��GD�VH�L]GHONL��]DMHWL�V�SRWUGLORP�R�SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDYR�QD�UDþXQX��ODKNR�
štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so 
med drugim lahko tudi naslednji:  
 
 
(a) neposredno  o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev tega blaga, 

kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu; 
 
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali sestavljeni v eni 

od pogodbenic, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od pogodbenic, 

izdani  ali sestavljeni v tej pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(d) SRWUGLOD� R� SURPHWX� EODJD� (85��� DOL� L]MDYH� QD� UDþXQLK�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�

uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v pogodbenici v skladu tem protokolom. 
 

28.�þOHQ 
 

6KUDQMHYDQMH�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

KUDQLWL�GRNXPHQWH���QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
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2. ,]YR]QLN�� NL� GDMH� L]MDYR� QD� UDþXQX� mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi 
GRNXPHQWH��QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 

 
3 &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�L]YR]QLFH��NL�L]GDMDMR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����PRUDMR�YVDM�

tri leta hraniti zahteve,  navedene v drugem odstavku 17.�þOHQD�� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�XYR]QLFH�PRUDMR�YVDM�WUL�OHWD�KUDQLWL�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�(85���

LQ�L]MDYH�QD�UDþXQLK��NL�VR�MLP�ELOL�SUHGORåHQL� 
 

����þOHQ� 
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. ýH� VR� XJRWRYOMHQH� PDQMãH� UD]OLNH� PHG� QDYHGEDPL� QD� Gokazilu o poreklu  in tistimi na 

GRNXPHQWLK�� NL� VR� ELOL� SUHGORåHQL� FDULQVNHPX� RUJDQX� ]DUDGL� L]SROQMHYDQMD� XYR]QLK�
IRUPDOQRVWL� ]D� L]GHONH�� WR� ãH� QH� SRPHQL� QLþQRVWL� RPHQMHQHJD� GRND]LOD�� þH� VH� SUDYLOQR�
XJRWRYL��GD�WD�GRNXPHQW�XVWUH]D�SUHGORåHQLP�L]GHONRP� 

 
2. 2þLWQH�REOLNRYQH�QDSDNH��NRW�VR�QSU��WLSNDUVNH��QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QH�PRUHMR�ELWL�UD]ORJ�

]D�]DYUQLWHY��þH�WH�QDSDNH�ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 
 

����þOHQ 
       

=QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
 
1. =D�XSRUDER�GRORþE� L]� WRþNH�E��SUYHJD�RGVWDYND����� þOHQD� LQ� WUHWMHJD�RGVWDYND����� þOHQD�Y�

SULPHULK�� NR� VH� L]GD� UDþXQ� Y� GUXJL� YDOXWL� NRW� HYUR�� YVDNR� OHWR� YVDND� SRJRGEHQLFD� � GRORþL�
]QHVNH�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�WH�SRJRGEHQLFH��NL�XVWUH]DMR�]QHVNRP��L]UDåHQLP�Y�HYULK� 

 
2.  Za pošiljko se lahko�XYHOMDYOMDMR�XJRGQRVWL�Y�VNODGX�V�WRþNR�E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�DOL�

V� WUHWMLP� RGVWDYNRP� ���� þOHQD� V� VNOLFHYDQMHP� QD� YDOXWR�� Y� NDWHUL� VH� L]GD� UDþXQ�� JOHGH� QD�
]QHVHN��NL�JD�MH�GRORþLOD�WD�GUåDYD� 

 
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti 

QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVNRY�� L]UDåHQLK�Y�HYULK��SR�WHþDMX�QD�SUYL�GHORYQL�GDQ�Y�RNWREUX�LQ�VH�
XSRUDEOMDMR�RG���� MDQXDUMD�QDVOHGQMHJD� OHWD��=D�QDPHQH� L]YDMDQMD�GRORþE�GUXJHJD�RGVWDYND�
ob uvozu pogodebnici priznavata XVWUH]QH�]QHVNH�� �NL� MLK� MH�XUDGQR�VSRURþLOD� WD�GUåDYD�DOL�
Evropska komisija. 

 
4.  3RJRGHEQLFD� ODKNR� ]DRNURåL� QDY]JRU� DOL� QDY]GRO� ]QHVHN�� NL� JD� GREL� SUL� SUHUDþXQDYDQMX� Y�

HYULK�L]UDåHQHJD�]QHVND��Y�QDFLRQDOQR�YDOXWR��=DRNURåHQL�]QHVHN�VH�RG�]QHVND��NL�VH�GRbi pri 
SUHUDþXQX�� QH� VPH� UD]OLNRYDWL� ]D� YHþ� NRW� �� RGVWRWNRY�� 3RJRGEHQLFD� ODKNR� REGUåL�
QHVSUHPHQMHQR� SURWLYUHGQRVW� Y� QDFLRQDOQL� YDOXWL� ]QHVND�� L]UDåHQHJD� Y� HYULK�� þH� RE� OHWQL�
XVNODGLWYL�L]�WUHWMHJD�RGVWDYND�SUHUDþXQ�WHJD�]QHVND�SUHG�NDNUãQR�NROL�]DRNURåLWYLMR�YHþML�]D�
manj kot 15 odstotkov  protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti 
VH�ODKNR�]DGUåL�QHVSUHPHQMHQD��þH�EL�SUHUDþXQ�SRY]URþLO�]PDQMãDQMH�WH�SURWLYUHGQRVWL� 
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5.  Skupni odbor na zahtevo katere koli od pogodbenic pregleda v� HYULK� L]UDåHQH� ]QHVNH��
6NXSQL� RGERU� SUL� WHP� SUHJOHGX� XSRãWHYD� ]DåHOHQR� RKUDQMDQMH� UHDOQLK� XþLQNRY� WHK�
YUHGQRVWQLK�RPHMLWHY��9�WD�QDPHQ�VH�ODKNR�RGORþL�]D�VSUHPHPER�]QHVNRY��L]UDåHQLK�Y�HYULK� 

 
 VI. ODDELEK 

 
DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 

 
����þOHQ 

 
Medsebojno sodelovanje 

 
 
 1. &DULQVNL� RUJDQL� SRJRGEHQLF� VL� PHGVHERMQR� L]PHQMDWD� � Y]RUþQH� RGWLVH� åLJRY�� NL� MLK�

uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove 
carinskih organov, odgovornih za preverjanje  teh potrdil�LQ�L]MDY�QD�UDþXQLK. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si pogodbenici prek pristojnih carinskih 

uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 
DOL�L]MDY�QD�UDþXQLK�WHU�WRþQRVWL�LQIRUPDFLM��NL�so tam navedene. 

         
����þOHQ 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. 'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� QDNQDGQR� SUHYHUMDMR� QDNOMXþQR� DOL� NDGDU� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH�

XYR]QLFH�XSUDYLþHQR�GYRPLMR�R�SULVWQRVWL� WHK�GRNXPHQWRY��VWDWXsu porekla teh izdelkov ali 
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. =DUDGL� L]YDMDQMD� GRORþE� SUYHJD� RGVWDYND� PRUDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� YUQLWL�

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in UDþXQ��þH�MH�ELO�SUHGORåHQ��L]MDYR�QD�UDþXQX�DOL�NRSLMR�WHK�
GRNXPHQWRY� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� L]YR]QLFH�� LQ� þH� MH� XVWUH]QR�� QDYHVWL� UD]ORJH� ]D�
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen dokument ali 
LQIRUPDFLMD��NL�NDåH��GD�VR�SRGDWNL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QDSDþQL� 

 
3. 3UHYHUMDQMH�RSUDYOMDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH. V ta namen imajo pravico zahtevati 

katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri 
koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. ýH� VH� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� RGORþLMR�� GD� ERGR� ]DþDVQR� Srenehali priznavati 

SUHIHUHQFLDOQR� REUDYQDYR� ]D� WH� L]GHONH�� PHGWHP� NR� þDNDMR� QD� L]LGH� SUHYHUMDQMD�� PRUDMR�
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

REYHãþHQL� þLP�SUHM� �� ,]LGL�PRUDMR� MDVQR�SRND]DWL�� DOL� VR�GRNXPHQWL�YHURGRVWRMQL� LQ� þH� VH�-
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic ter 
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 
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6. ýH� Y� SULPHULK� XSUDYLþHQHJD� GYRPD� QL� RGJRYRUD� Y� GHVHWLK�PHVHFLK� RG� GDWXPD� ]DKWHYH� ]D�
SUHYHUMDQMH�� DOL� þH� RGJRYRU� QH� YVHEXMH� ]DGRVWQH� LQIRUPDFLMH� ]D� GRORþLWHY� YHURGRVWRMQRVWL�
obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali 
SUHYHUMDQMH�� UD]HQ� Y� L]MHPQLK� RNROLãþLQDK�� ]DYUQHMR� XSUDYLþHQRVW� ]D� SUHIHUHQFLDOQR�
obravnavo. 

 
����þOHQ 

 
Reševanje sporov 

 
ýH� SULGH� GR� VSRURY� Y� ]YH]L� V� SRVWRSNL� � SUHYHUMDQMD� L]� ���� þOHQD�� NL� MLK� QL� PRJRþH� UHãLWL� PHG�
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
SUHYHUMDQMD��DOL�þH�VH�SRMDYL�YSUDãDQMH�JOHGH�UD]ODJH�WHJD�SURWRNROD��MLK�MH�WUHED�SUHGORåLWL�6NXSQHPX�
odboru.  
 
9�YVHK�SULPHULK�VH�VSRUL�PHG�XYR]QLNRP�LQ�FDULQVNLPL�RUJDQL�GUåDYH�XYR]QLFH�rešujejo v skladu z 
]DNRQRGDMR�WH�GUåDYH�  

 
 

����þOHQ 
 

Kazni 
 
.D]QRYDQ�ER�YVDNGR��NL�VHVWDYL�DOL�SRY]URþL��GD�VH�VHVWDYL�GRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke, 
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
 
 

����þOHQ� 
 

Proste cone 
 
1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovijo, 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 niso opravljeni drugi postopki razen, 
RELþDMQLK��NL�VR�SRWUHEQL�]D�SUHSUHþHYDQMH�QMLKRYHJD�SRVODEãDQMD� 

  
2. ýH�VH�NRW�L]MHPD�RG�GRORþE�L]�SUYHJD�RGVWDYND�L]GHONL�V�SRUHNORP�L]�SRJRGEHQLFH��NL�LPDMR�

dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, 
prisWRMQL�RUJDQL�QD�L]YR]QLNRYR�]DKWHYR�L]GDMR�QRYR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����þH�MH�
RSUDYOMHQD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WHJD�SURWRNROD� 
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VII. ODDELEK 
 

.21ý1(�'2/2ý%(� 
 

 
����þOHQ 

 
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

 
1. V RNYLUX� 6NXSQHJD� RGERUD� VH� Y� VNODGX� V� SHWLP� RGVWDYNRP����� þOHQD� VSRUD]XPD� XVWDQRYL�

pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih 
QDORJ�WHU�]DJRWDYOMD�QHQHKQR�REYHãþDQMH�LQ�SRVYHWRYDQMH�PHG�VWURNRYQMDNL� 

 
2. Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi 

zadevami in vprašanji porekla.  
 

����þOHQ 
 

Priloge 
 

Priloge I, II, III , IV in V ter Skupna izjava k temu protokolu so njegov sestavni del. 
 

����þOHQ 
 

Blago v tranzitu in v hrambi  
 

%ODJR��NL�XVWUH]D�GRORþEDP�,,��RGGHOND�LQ�NL�MH�QD�GDQ�]DþHWND�YHOMDYQRVWL�WHJD�VSRUD]XPD�QD�SRWL�DOL�
Y�]DþDVQL�KUDPEL�Y�SRJRGEHQLFL�ERGLVL�Y�FDULQVNHP�VNODGLãþX�DOL�SURVWL�FRQL��VH�ODKNR�VSUHMPH�NRW�
EODJR� V� SRUHNORP�� þH� VH� Y� ãWLULK� PHVHFLK� RG� WHJD� GDWXPD� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH�
SUHGORåLMR� GRND]LOR� R� SRUHNOX�� NL� MH� ELOR� QDNQDGQR� VHVWDYOMHQR�� LQ� YVL� GRNXPHQWL�� NL� GRGDWQR�
GRND]XMHMR�RNROLãþLQH�SUHYR]D� 
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PRILOGA I K PROTOKOLU 3
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za zadostiobdelane ali predelane v smislu 6.
člena .

Opomba 2:

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

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

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

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

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status
blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

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

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
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 pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla
ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih mate-
rialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. 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 ni.

3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe " izdelava iz materialov  iz katere koli tarifne
številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli
tarifne številke (tudi materiali istega opisa in iz istega
poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 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..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne
števike, vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot
je izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo  materiali iz
katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot
izdelek v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

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

Na primer:

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

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

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

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

Opomba 4:

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

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

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

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

Opomba 5:

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

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

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlins-
ka  tekstilna  vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– prevodni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)

– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)

–  druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

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

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

– izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana pre-
ja), ki  vključujejo trak  z jedrom iz aluminijaste foli-
je ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega
z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne prese-
ga 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima sloje-
ma

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko  uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega   10% teže
preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali vol-
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nena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih
se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje),
ali kombinacija obeh prej  uporabi, če njihova skupna
teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

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

Na primer:

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

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

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

Opomba 6:

6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni
materiali (razen  vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu,
lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je
drugačna od tarifne številke izdelka  in če  njihova
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

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

Na primer:

Če pravilo v seznamu 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, čeprav  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
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

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

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katal-
izatorja, razen obdelave za razžveplanje,  kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar
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se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;

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

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

p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote,

parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase
olja) iz tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko
kristalizacijo.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine
žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino
žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II K PROTOKOLU 3
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki 

dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

2. pgl. Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 1. in 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

3.  pgl. Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri  so vsi upora-
bljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smet-
ana, jogurt, kefir in drugo fermen-
tirano ali  kislo mleko in smetana, 
koncentrirano ali ne, z  dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil, aroma-
tizirano ali z dodanim sadjem, lupi-
nastim sadjem ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

4. poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok 

(razen ananasovega, citronin-
ega ali grenivkinega) iz tar. št. 
2009 s poreklom, in

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

ex 5. pgl. Proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje ščetin 
in dlak.

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

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

6. poglavja v celoti pridobljeni, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.
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7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 7. poglavja v celoti 
pridobljeni.

8. pgl. Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v 

celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  pri-
dobljeni, in 

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

ex 9. pgl. Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki vse-
bujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere 
koli tarifne številke.

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 10. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl. Proizvodi mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenični gluten; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita, užitne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713

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

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske in zdravilne rastline; slama in 
krma 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 12. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
1301 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sred-
stva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

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

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski proizvodi, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 14. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja živalskega in rastlin-
skega izvora in proizvodi nji-
hovega razkrajanja; predelane 
užitne masti; voski živalskega in 
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot 
je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja maščoba (vključno z mas-
tjo) in piščančja maščoba, razen 
tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1502 Maščobe živali vrste goved, ovac 
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni 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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2.  poglavja v 
celoti pridobljeni.

1507 do 1515 Rastlinska olja in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega jedra, 
babasu, tungovo in oiticica olje, 
mirtin vosek in japonski vosek, 
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, 
razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni rastlinski materiali v celoti pri-
dobljeni.

1516 Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, reesterificirani 
ali elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje nepre-
delani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

2. poglavja v celoti pridobljeni, 
in 

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

1517 Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj živalskega 
ali rastlinskega izvora ali frakcij 
različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, primerni za prehrano, 
razen jedilnih masti ali olj ali nji-
hovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
-  so vsi uporabljeni materiali iz 

2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni, in

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali 
- so vsi uporabljeni materiali iz 

3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza v trdnem stanju, z 
dodatki za aromatiziranje in barvili

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

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodat-
kov za aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice umet-
nega ter naravnega medu; kara-
melni sladkor:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Kemično čista maltoza in fruk-
toza

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1702.

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

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali že s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatki za 
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

18. pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v količini manj kot 40 mas. 
%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo,  ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 
0401 do 0404 brez dodatka 
kakavovega prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini manj 
kot 5 mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, 
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Sladni  ekstrakt

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev

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

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita in  žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
-  so vsa uporabljena žita in  

žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, in

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

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz krompir-
jevega 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 obliki kosmičev ali druge 
oblike (razen moke, drobljencev in 
zdroba), predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena 

žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in koruze vrste 
Zea indurata, in njunih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, in 

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12685

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

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

ex 20. pgl. Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški ali 
drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je  vse upora-
bljeno sadje, oreški ali vrtnine v 
celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo naj-
manj 5 mas.% škroba, pripravljeni 
ali konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in ex 
2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzervi-
ran drugače kot v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, oreški, sadne 
lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (suhi, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji ali pireji iz oreškov in 
sadne paste  ali paste iz oreškov, 
dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 2008 - Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola

- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih oreškov in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 
0801, 0802 in od 1202 do 1207 
presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl. Razna živila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na 
osnovi kave, pravega čaja ali maté 
čaja; pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki in nji-
hovi ekstrakti, esence in koncent-
rati

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena.

2103
Pripravki za omake in pripravljene 
omake, kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice začimbnih 
sredstev; gorčična moka in zdrob 
in pripravljena gorčica:

- Pripravki za omake in pripravl-
jene omake, kombinirane 
začimbe in kombinirane 
mešanice začimbnih sredstev 

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabi gorčična moka ali zdrob 
ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen priprav-
ljenih ali konzerviranih vrtnin iz 
tar. št. od 2002 do 2005.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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2106 Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl. Pijače, alkoholi in kis; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni.

2202 Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge brezalko-
holne pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v 
tar. št. 2009

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali  grenivk-
inega) s poreklom.

2207 Nedenaturiran etanol (nevtralni, 
sintetični ali fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali 
več; denaturirani etanoli, s katero 
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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2208 Nedenaturirani etanol, z vseb-
nostjo manj kot 80 vol.%; destilati, 
likerji  in druge alkoholne pijače s 
katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 2207 
ali 2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, 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 indus-
trije; pripravljena krma za živali; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti 
iz rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz   2. in 3. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin 
za namakanje), z vsebnostjo pro-
teinov, računano na suh proizvod, 
več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabl-
jena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki 
ekstrakcije olivnega olja, ki vse-
bujejo več kot 3 mas. % olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri so vse upora-
bljene olive v celoti pridobljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, slad-

kor ali melase, meso ali mleko 
s poreklom, in

-  so vsi uporabljeni materiali iz 
3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi materiali 
iz 24. poglavja v celoti pridobl-
jeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

ex 25. pgl. Sol; žveplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504 Naravni grafit, z obogateno vse-
bino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega 
grafita.

ex 2515 Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke ali 
plošče debeline do vključno 25 
cm

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

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali kako 
drugače razrezani v kvadratne ali 
pravokotne bloke ali plošče 
debeline do vključno 25 cm

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

ex 2518 Dolomit, žgan (magnezijev-kal-
cijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen tal-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo pečenega (sintranega) mag-
nezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabi naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

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

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncen-
trata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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26. pgl. Rude, žlindre in pepeli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
proizvodi njihove destilacije; bitu-
minozne snovi; mineralni voski; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih masa aromatskih 
sestavin presega maso nearo-
matskih sestavin, ki so podobna 
mineralnim oljem dobljenim z des-
tilacijo katrana iz črnega premoga 
pri visoki temperaturi, katerih se 
65 vol. % ali več destilira pri tem-
peraturi do 250o C (vključno z 
mešanicami naftnih olj in ben-
zenom), za pogonsko gorivo ali 
kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Surova olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov 

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih materialov.

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih materia-
lov, razen surovih ter proizvodi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, ki vsebujejo po masi 
70 % ali več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih materia-
lov, če so ta olja osnovne sesta-
vine teh proizvodov; odpadna olja

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

ali

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

 
ali

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

2712 Vazelin; parafinski vosek, mik-
rokristalni vosek iz nafte, stiskani 
parafini, ozokerit, vosek iz rjavega 
premoga ali lignita, vosek iz šote, 
drugi mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

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

ali

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

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

Postopki  rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih pro-
cesov.(1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Stran 12692 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

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

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineral-
nega katrana ali mineralne 
katranske smole (npr.: bizumi-
nozni kit, “cutback”)

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova  skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28. pgl. Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih zemel-
jskih kovin in radioaktivnih ele-
mentov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetrabo-
rata pentahidrata.

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

ex 29. pgl. Organski kemijski proizvodi; razen 
za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2902 Cikloalkani in cikloalkeni (razen 
azulenov), benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot pogonsko 
gorivo ali za kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2905 Kovinski alkoholati alkoholov iz te 
tar. št. in  iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  2905. Lahko 
pa se uporabijo kovinski alkohol-
ati iz te tar. št.  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

2915 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline, njihovi halogenski, 
sulfo-,nitro-ali 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 halogen-
ski sulfo-, nitro-in nitrozo-
derivati

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

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.

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika;

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar 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

ex 2939

Nukleinske kisline in njihove soli, 
kemično določene ali ned-
oločene; druge heterociklične 
spojine

Koncentrati iz makove slame, ki 
vsebujejo manj kot 50 mas.% 
alkaloidov  

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar 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 pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 30. pgl. Farmacevtski proizvodi; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi ter modificirani imu-
nološki proizvodi, dobljeni po 
biotehničnih postopkih ali kako 
drugače; cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen kvasovk) 
in podobni proizvodi:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh 
sestavin ali več, ki so pomešani 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ali nepomešani 
izdelki za te namene, pripravl-
jeni v odmerjene doze ali v 
oblike ali pakiranje za prodajo 
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo:

- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako,  kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - živalska kri, pripravljena za ter-
apevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali , ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina, globulina iz 
krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - hemoglobin, globulin iz krvi in 
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. 
št. 2941

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega    20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materalov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna .

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3006 Odpadni farmacevtski proizvodi 
definirani z opombo 4(k) v tem 
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, 
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl Gnojila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente -dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; proizvodi iz tega poglavja v 
tabletah ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do vključno 10 kg bruto 
mase; razen za:

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

-  pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve, pig-
menti in druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti in 
druge tesnilne mase; tiskarske 
barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.                      

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

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz tar. 
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz tar. št. 
3205 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfum-
erijski, kozmetični in toaletni 
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s 
terpeni), vključno z zgoščenimi 
(trdimi) olji (concretes) in čistimi 
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in maščob 
v masteh, neeteričnih oljih, voskih 
ali podobnem, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo 
ali maceracijo; stranski terpenski 
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  materiali iz 
druge "skupine" (4) v tej tar. št. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravl-
jeni voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni proiz-
vodi, paste za modeliranje in 
"zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali 
olj, pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitu-
minoznih mineralov, stisn-
jenega parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 

lastnost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso 

kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih alko-
holov, ki imajo lastnost voskov 
iz tar. št.  3823, in 

- materialov iz tar. št. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabijo 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna  
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dek-
strina in drugih modificiranih 
škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3505.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični proiz-
vodi; vžigalice; piroforne zlitine; 
vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka,  pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

3701 Fotografske plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetl-
jeni, iz kakršnega koli materiala, 
razen  iz papirja, kartona ali teks-
tila; plan filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št.  3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega    30 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa  se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3701 in 3702, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
na svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 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 iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št. od 
3701 do 3704.

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

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske industr-
ije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

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

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

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

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

ex 3803 Rafinirano tal olje Rafiniranje surovega tal olja. 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  sulfat-
nega terpentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri (ester gums) Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni proizvodi, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo ali 
kot preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče in 
muholovke)

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

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki se upora-
bljajo v tekstilni, papirni, usnjarski 
in podobnih industrijah, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

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

3811 Preparati zoper detonacijo, anti-
oksidanti, preparati za prepreče-
vanje kopičenja smole, za 
zboljšanje viskoznosti, preparati 
za preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se uporabljajo v 
iste namene kot mineralna olja:

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

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3812 Pripravljeni pospeševalci vul-
kanizacije, sestavljeni plastifika-
torji za gumo in plastične mase, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za gumo in 
plastične mase

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

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

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

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje 
premazov ali lakov

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

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, dopi-
rane za uporabo v elektroniki

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

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki  po masi ne 
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

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

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali labora-
torijski reagenti na nosilcu ali brez 
njega, razen tistih iz  tar. št.  3002 
ali 3006; standardni referenčni 
vzorci

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

3823 Industrijske maščobne monokar-
bonske kisline; kisla olja iz rafi-
nacije; industrijski maščobni 
alkoholi

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z   drugimi 
materiali iz tar. št.  3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični proizvodi in preparati 
kemijske industrije in sorodnih 
industrij (vključno tudi s tistimi, ki 
so sestavljeni iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu:

- Naslednji iz te tarifne številke:

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

- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
št. 2905

- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofenirane sulfonske 
kisline, iz olj pridobljenih iz 
bituminoznih  mineralov in nji-
hovih soli

- - Ionski izmenjalci

- - Sušilci (getterji) za vakuumske 
cevi

- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

- - Amoniakova voda in izkoriščeni 
oksidi dobljeni pri čišenju plina 
iz  premoga

- - Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- - Fuzelno in dipelovo olje

- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

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

3901 do 3915 Plastične mase v primarnih obli-
kah; odpadki, ostružki in ostanki iz 
plastike; razen za tar. št. ex 3907 
in 3912, za kateri so pravila 
določena v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna; 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.   Lahko pa 
se uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3912 Celuloza in njeni kemični derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih obli-
kah

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz iste tar. 
št., kot je izdelek 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 pravokot-
nih (vključno z kvadratnimi); 
drugi izdelki, bolj  obdelani kot 
le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

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

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, pred-
vsem cinka in natrija.

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

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

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poli-
estrskih folij debeline manj kot 
23 mikronov. (6)

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

3922 do 3926 Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 40. pgl Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in 
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

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

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume z zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji (plasti) in 
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka 
(gume):

- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 
in 4012.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovc ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno.

4104 do  4106 Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali necepl-
jena, toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož.

ali

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112 in 4113 Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar.št. od 
4104 do 4113.

ex 4114 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
od 4104 do 4106, 4112 ali 4113 
pod pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno:

- Plošče, križi in podobne oblike Beljenje ali barvanje, vključno  z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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4303 Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki

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

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (razčetverjen) Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali na koncih spojen, debeline nad 
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje 
s spajanjem na koncih.

ex 4408 Listi za furniranje (vključno s tis-
timi, ki so pridobljeni z rezanjem 
laminiranega lesa) in za vezane 
plošče debeline do vključno 6 
mm, spojene in drug les, žagan 
po dolžini, rezan ali lupljen 
debeline do vključno 6 mm, skobl-
jan, brušen  ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409 Les, profiliran vzdolž katerega koli 
roba, konca ali strani,  vključno  s 
skobljanim, brušenim ali na kon-
cih spojenim:

- Brušeni ali na koncih spojeni Brušenje  ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do ex 
4413

Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo deko-
racijo in druge oblikovane plošče

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razre-
zane na določeno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi trgovski 
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4418 - Stavbno pohištvo in drugi les-
eni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utori) ali okrasne letve.

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

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

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlak-
nastih celuloznih materia-
lov;papirni ali kartonski odpadki in 
ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
mase, papirja ali kartona; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje ali 
prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v škat-
lah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje 
brez slike, iz papirja ali kartona; 
kompleti za dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in podobnih 
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
izdelki za pakiranje, iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali 
trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 4820 Bloki s pisemskim papirjem Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veli-
kosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi proizvodi grafične industr-
ije, rokopisi, tipkana besedila in 
načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tis-
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz tar. št. 4909 
in  4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vkl-
jučno s koledarskimi bloki:

- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  podla-
gah, ki niso iz papirja ali kar-
tona

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz   tar. št. 4909 
in  4911.

ex 50. pgl. Svila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 5003 Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za odvi-
janje, odpadki preje in raztrganimi 
tekstilnimi svilenimi materiali), 
mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov.

5004 do ex 5006 Svilena preja in preja iz svilenih 
odpadkov 

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- drugih naravnih vlaken, nemi-
kanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)

- 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 tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma 

(kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, termostabiliz-
iranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti 
krčenju, trajna končna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, poprav-
ljanje in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 52. pgl. Bombaž; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 5207 Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212 Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5306 do 5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311 Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5401 do 5406 Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 cene izdelka franko 
tovarna.

5501 do 5507 Umetna ali sintetična rezana 
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5508 do 5511 Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516 Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz : (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani mate-
rial; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopci in prameni ter proizvodi iz 
njih; razen za:

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
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 skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih  vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali

- kemičnih materialov, ali tek-
stilne kaše.

5604 Niti in kord iz gume, prekrit s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prev-
lečeni, prekriti, obloženi z gumo 
ali plastično maso:

- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom

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

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5605 Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je sestavljena 
iz tekstilne preje, trakov ali podob-
nih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombiniranih s kovino v obliki niti, 
trakov ali prahu ali prevlečenih s 
kovino

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 
5405, razen povitih proizvodov iz 
tar. št. 5605 in posukane preje iz 
konjske dlake iz grive in repa; 
ženiljska preja (vključno s 
kosmičeno ženiljsko prejo); efek-
tno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače  pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.
Preproge in druga talna prekriv-
ala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
preja iz polipropilenskega fila-
menta 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 vse-
bina vsakega filamenta ali vlakna 
manjša od 9 deciteksov, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

- Iz druge klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute,

- preje iz sintetičnih ali umetnih 
filamentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tka-
nine; čipke; tapiserije; pozamen-
tarija; vezenine; razen za:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z drobnim 
in križnim vbodom), vključno z 
konfekcioniranimi 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5810 Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

5901 Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo 
knjig in podobne namene; tkanine 
za risanje; projektno platno; 
kanafas, pripravljen za slikanje; 
toge tkanine (buckram) in  
podobni  tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, poliestra 
ali viskoznega rajona, velike trd-
nosti:

- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilni materiali, impregnirani, 
premazani, prevlečeni ali prekriti 
ali laminirani s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5904 Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na tekstilni 
podlagi, premazani, prevlečeni ali 
prekriti, vključno z razrezanimi v 
oblike 

Izdelava iz preje. (7)

5905 Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

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

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

- Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12723

- Drugi materiali iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, prev-
lečeni ali prekriti; platna, slikana 
za odrske kulise, tkanine za atel-
jeje in podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni 
ali pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče ipd.; žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali za plin-
ske svetilke, impregnirani ali neim-
pregnirani:

- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih mate-
rialov za svetilke.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

5909 do 5911 Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tka-
nin ali krp iz tar. št. 6310.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge teh-
nične 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: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(8)

- - preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  pre-
vlečene s fenolno smolo,

- - preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih poliami-
dov, dobljenih z polikondenza-
cijo m- fenilendiamina in 
izoftalne kisline,

- -  monofilamenta iz politetraflu-
oretilena, (8)

- - preje iz sintetičnih tekstilnih    
vlaken iz poli (p- fenilenterefta-
lamida),

- -  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8)

- - kopoliestrskih monofilamentov  
iz poliestra in smole iz 
tereftalne kisline in 1.4-ciklo-
heksandietanola in izoftalne 
kisline,

- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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61. pgl. Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali nep-
osredno pridobljena v 
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih  za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in pribor za oblačila razen 
pletenih in kvačkanih izdelkov; 
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

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

Oblačila in pribor za oblačila,  za 
ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz aluminiz-
iranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (9)

6213 in 
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, nag-
lavne rute, tančice in podobni 
izdelki:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna. (9)

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano 
z najmanj dvema pripravljalnima 
ali končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse upora-
bljene 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.(9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tka-
nin, prevlečenih s folijo alumi-
niziranega poliestra

Izdelava iz  preje.(9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6301 do 6304 Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.(9) (10)

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6306 Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za plovila, 
jadralne deske ali suhozemna 
vozila); izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz: (7) (9)

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307 Drugi gotovi tekstilni izdelki, vkl-
jučno z modnimi kroji za oblačila

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

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

Vsak sestavni del ali izdelek  v 
garnituri mora izpolnjevati pravilo, 
ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v 
garnituri. Sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pa se lahko vkl-
jučijo, če njihova skupna vred-
nost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; deli teh izdelkov; razen za:

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

6406 Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni izdelki; 
gamaše, ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl. Klobuki, kape in druga pokrivala 
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vključno tudi z podloženimi 
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6505 Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali drugih tek-
stilnih metražnih materialov (razen 
iz trakov), vključno z podloženimi 
ali okrašenimi; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, vključno 
z podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice-stolčki, biči, korobači 
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in 
podobnimi dežniki)

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

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki 
iz perja in puha; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
betona, azbesta, sljude ali podob-
nih materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz skrilavca ali aglomer-
iranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

ex 6814 Izdelki iz sljude, vključno z aglom-
erirano ali rekonstituirano sljudo, 
na podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vkl-
jučno z aglomerirano ali rekonsti-
tuirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano,  
neokvirjeno in ne spojeno z 
drugimi materiali:

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste 
v skladu s standardi SEMII (11)

- Drugo 

Izdelava  iz neprevlečene pod-
lage iz steklene plošče iz  tar. št. 
7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vključno tudi z vzvrat-
nimi ogledali

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 vla-
ganje, čepi, pokrovi in druga zapi-
rala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

 Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih   nerazrezanih stek-
lenih izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7013 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo 
za mizo, v kuhinji, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih  nerazrezanih stek-
lenih  izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska) ročno pihanih steklenih 
izdelkov pod pogojem, da 
skupna vrednost uporabljenih 
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 reza-
nih niti, ali

- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; imitacije 
nakita; kovanci; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, sorti-
rani in začasno nanizani zaradi 
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Neobdelane Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106, 
7108  in 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.

- Polizdelki ali v obliki prahu Izdelava iz neobdelanih plemen-
itih kovin.

ex 7107, ex 7109 
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi kovi-
nami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sintetičnih ali rekon-
struiranih)

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

7117 Imitacije nakita Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s 
plemenitimi kovinami, pod 
pogojem, da vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegi-
ranega jekla

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

7208 do 7216 Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7217 Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjav-
nega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Žica iz nerjavnega jekla Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
toplo valjane palice v  ohlapno 
navitih kolobarjih, kotniki in profili 
iz drugih  legiranih jekel; votle pal-
ice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224.

7229 Žica iz drugih legiranih jekel Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73. pgl. Izdelki iz železa in jekla; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske 
tire, iz železa ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za tirna 
ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, dis-
tančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spa-
janje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304,
 7305 in 
7306

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

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

ex 7307 Pribor za cevi iz nerjavnega jekla 
(ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavl-
jen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje 
in peskanje kovanih polizdelkov, 
pod pogojem, da skupna vred-
nost uporabljenih kovanih 
izdelkov  ne presega 35% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7308 Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr.: mostovi in mostne 
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali 
jekla; pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, pripravl-
jeni za uporabo v konstrukcijah, iz  
železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni kot-
niki in profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabiti.

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 za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7401 Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7402 Nerafiniran baker; bakrene anode  
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge ele-
mente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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7405 Predzlitine bakra Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki; razen za: Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7501 do 7503 Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki meta-
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in aluminijasti izdelki; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

7601 Aluminij, surov
Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ali
Izdelava s toplotno ali elektron-
sko obdelavo iz nelegiranega alu-
minija ali iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov ( 
vključno z  neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tka-
nine za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz alu-
minijaste žice ali ekspandirane 
kovine iz aluminija in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihod-
njo uporabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki; razen 
za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work").

- Drugi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7901 Cink, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo  
se uporabiti odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka, ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205, v garniturah za prodajo 
na drobno končnemu porabniku 
brez predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar. št. od  
8202 do 8205. Vendar pa se 
orodje iz tar. št. od 8202 do 
8205 lahko vstavi v garniture, če 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

8207 Izmenljiva orodja za ročne obde-
lovalne priprave na mehanični 
pogon ali brez njega ali za obde-
lovalne stroje (npr.: za stiskanje, 
kovanje, vtiskovanje, prerezo-
vanje, narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, prevlače-
vanje, rezkanje), vključno z matri-
cami za izvlačenje ali iztiskanje 
kovine, in orodja za vrtanje kamna 
in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vključno z vrtnarskimi 
noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji in rezila iz navad-
nih kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji 
za striženje, mesarske ali kuhin-
jske sekače, mesarske sekire in 
noži za sekljanje mesa, noži za 
papir); garniture in priprave za 
manikiranje in pedikiranje (vkl-
jučno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za 
peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni pri-
bor

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapi-
rala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi drugi materiali iz 
tar. št. 8302 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi  drugi materiali iz 
tar. št. 8306, če njihova skupna 
vrednost ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 za jedrske reak-
torje

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.(12)

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

8402 Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za cen-
tralno kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z nizkim tla-
kom), kotli za pregreto paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen 
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403 
in 8404.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

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

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

8411 Turboreaktivni motorji, turbopro-
pelerski motorji in druge plinske 
turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 8414 Industrijski ventilatorji in podobno Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12741

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in ele-
menti za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, vključno 
s stroji, pri katerih vlažnosti ni 
mogoče posebej regulirati

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

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zamrzo-
vanje, električni in drugi; toplotne 
črpalke, drugačne od klimatiza-
cijskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
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-
ijo, za proizvodnjo papirne mase, 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo, in valji 
zanje

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka  ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

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

8423 Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov (0,05g)), 
vključno s stroji za štetje in kon-
trolo, ki delujejo na podlagi mer-
jenja mase; uteži za tehtnice vseh 
vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8425
do
8428

Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8429 Samovozni buldožerji, angledoz-
erji, grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, stroji 
za nabijanje in cestni valjarji,  sam-
ovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izkl-
jučno ali pretežno s cestnimi val-
jarji

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8439 Stroji za pridelavo celuloze iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
proizvodnjo ali dodelavo papirja ali 
kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka ne presega 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 
mase, papirja ali kartona, vključno 
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 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 uporabl-
jajo v tekstilni industriji

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

ex 8448 Pomožni stroji za uporabo s stroji 
iz tar. št. 8444 in  8445

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

8452 Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni 
za šivalne stroje; igle za šivalne 
stroje:

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), 
z glavami, z maso do 16 kg 
brez motorja oziroma do 17 kg 
z motorjem

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materi-
ala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zat-
egovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za spa-
janje)

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

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; 
modelne plošče; modeli za 
kalupe, kalupi za kovino (razen  
kalupov za ingote), kovinske kar-
bide, steklo, mineralne materiale, 
gume ali plastične mase

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

8482 Kotalni ležaji Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  in

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garni-
ture tesnil, različne po sestavi 
materiala, v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; mehanska 
tesnila

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

8485 Deli strojev brez električnih prikl-
jučkov, izolatorjev, tuljav, kontak-
tov ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli 
in pribor za te izdelke; razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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-
torji (razen generatorskih agrega-
tov)

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih  
materialov iz tar. št. 8503  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8502 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518 Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; avdiof-
rekvenčni električni  ojačevalniki; 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo 
vgrajene naprave za snemanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8520 Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, z vgrajenimi nap-
ravami za reprodukcijo zvoka, ali 
brez njih 

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8521 Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo vgra-
jen  videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8522 Deli in pribor uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati  iz tar. št. 
8519 do 8521

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

8523 Pripravljeni  neposneti nosilci za 
zvočna snemanja ali podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz 37. poglavja

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12747

8524 Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno z 
matricami in galvanskimi odtisi za 
proizvodnjo plošč, razen izdelkov 
iz 37. poglavja:

- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz-
ijo, vključno z  oddajniki z 
vgrajenim sprejemnikom ali apara-
tom za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; video 
kamere za snemanje posamičnih 
slik in druge videosnemalne 
kamere; digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8526 Radarji, naprave za radionavi-
gacijo in aparati za radijsko daljin-
sko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vključno s sprejemniki, kombinira-
nimi v istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka 
ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji  in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno 
namenjeni za uporabo z aparati iz 
tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni 
za uporabo pri aparatih za vid-
eosnemanje in reprodukcijo 
slike

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zaščito električnih 
tokokrogov ali za povezavo z elek-
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare 
in druge osnove, opremljene z 
dvema ali več izdelki iz tar. št. 
8535 ali 8536, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje elek-
tričnega toka, vključno s tistimi z 
vgrajenimi instrumenti ali aparati iz 
90. Poglavja in aparati za numer-
ično krmiljenje, razen telefonskih 
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razre-
zane v čipe

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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:

- Monolitsko integrirana vezja

          

        
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  oblik-
ovana na polprevodniški podlagi 
s selektivno uvedbo ustreznega 
topila (dopant)), ne glede na to, 
ali je to vezje sestavljeno in/ali 
testirano v državi, ki ni država, 
navedena v 3. in 4. členu.

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov iz  tar.št. 8541 in 8542 ne 
presega 10 % 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.

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano 
žico ali elektrolitsko oksidirano 
žico),  kabli (vključno z koaksialn-
imi kabli) in drugi izolirani elek-
trični vodniki, s konektorjem ali 
brez njega; kabli iz optičnih 
vlaken, izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega 
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 stiskan-
jem 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  elek-
tričnih akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene prima-
rne baterije in iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli strojev 
ali aparatov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

ex 86. pgl. Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet vseh 
vrst; razen za: 

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

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; nji-
hovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 87. pgl. Vozila, razen železniških ali tram-
vajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor; razen za: 

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

8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovar-
nah, skladiščih, lukah ali na 
letališčih, za prevoz blaga na krat-
kih razdaljah; vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih železniških 
postaj; deli navedenih vozil 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vključno s tistimi, 
ki so opremljena z oborožitvenimi 
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8711 Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne priko-
lice:

- Z batnim motorjem z  notranjim 
zgorevanjem z izmeničnim giban-
jem bata s prostornino cilindra:

- - do vključno 50 cm3 

- - nad 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 vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih 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 iz katere 
koli tar.št., razen iz   tar. št. 8714.

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

8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 8804.

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

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobne 
naprave; naprave za treniranje 
letenja na tleh; deli navedenih 
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava  iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se 
uporabljati ladijskih trupov iz tar. 
št. 8906. 

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

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni, precizni, 
medicinski ali kirurški instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 optičnih 
vlaken,  kabli iz optičnih vlaken, 
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in 
plošče iz polarizirajočega materi-
ala; leče (vključno s kontaktnimi 
lečami), 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9004 Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi 

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

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronom-
skih refrakcijskih teleskopov in nji-
hovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9006 Fotografski aparati, (razen  kine-
matografskih kamer ); fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
žarnice, razen bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9007 Kinematografske kamere in pro-
jektorji, vključno s tistimi z vdelan-
imi aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

9011 Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

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

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9015 Geodetski (tudi fotogrametrijski), 
hidrografski,  oceanografski, 
hidrološki, meteorološki ali geofiz-
ikalni instrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri

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

9016 Tehtnice z občutljivostjo do vkl-
jučno 5 centigramov (0,05g), z 
utežmi ali brez njih

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

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 
pantografi, kotomeri, risalni pribor 
v kompletu, logaritemska raču-
nala, računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti za mer-
jenje dolžine (npr. merilne palice 
in trakovi, mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno z 
scintigrafskimi, elektromedicin-
skimi aparati in aparati za pre-
iskavo vida; 

- Zobozdravniški stoli z vgrajen-
imi zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vključno  z materiali iz 
tar. št. 9018.

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

- Drugi Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoter-
apijo, kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in drugi 
terapevtski dihalni aparati; 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask 
brez mehanskih delov in zamenl-
jivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih mehanskih 
lastnosti materiala (npr. kovin, 
lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

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

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, 
termometri, pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  psi-
hrometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov, z možnostjo registr-
iranja ali brez nje

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

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka 
ali drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki količine toplote), 
razen instrumentov in aparatov iz 
tar. št. 9014, 9015, 9028 ali  
9032

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne 
ali kemične analize (npr. pola-
rimetri, refraktometri, spek-
trometri, aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in aparati za 
merjenje in kontrolo viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, površinske 
napetosti in podobno; instrumenti 
in aparati za merjenje ali kontro-
liranje toplote, zvoka ali svetlobe 
(vključno z espozimetri); mikrot-
omi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje 
plinov, tekočin ali električne 
energije, vključno z merilniki za 
njihovo umerjanje:

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje, taksimetri,  kilometrski števci, 
števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahometri, 
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030 Osciloskopi, spektralni analiza-
torji in drugi instrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
gama, rentgenskih, kozmičnih ali 
drugih ionizirajočih  sevanj

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9031 Instrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso  
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; projektorji 
profilov

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

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali krmil-
jenje

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

9033
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih tar.št. 
iz 90. poglavja in ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja

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

ex 91. pgl. Ure in njihovi deli; razen za: Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9105 Druge ure Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni 
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

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

9110 Kompletni  urni mehanizmi (za 
osebne ali druge ure), nesestavl-
jeni ali delno sestavljeni (meha-
nizmi v kompletih); nekompletni 
urni 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
-  v  zgoraj navedenih mejah   

vrednost uporabljenih materia-
lov iz  tar. št. 9114 ne presega 
10 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9111 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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, deli  ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in deli za jermenčke in zapest-
nice:

- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi ali 
iz kovine, prevlečene s ple-
menito kovino 

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

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

92. pgl. Glasbila, njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

93. pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pri-
bor

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

ex 94. pgl. Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke 
in pribor za njih, ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu; osvetl-
jeni znaki, osvetljeni znaki z imeni 
in podobno; montažne zgradbe; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

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

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki 
je že pripravljena za uporabo z 
materiali iz  tar. št. 9401 ali 
9403, pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 

25 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- so vsi drugi uporabljeni mate-
riali s poreklom in se uvrščajo 
v druge tar. št., razen tar. št. 
9401 ali 9403.

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

9405 Svetilke in pribor za njih, vključno 
z reflektorji in njihovimi deli, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s fik-
siranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso  navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

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

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre 
in šport; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in 
podobni modeli za igro, tudi s 
pogonom, sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo 
glav za palice za golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl. Razni proizvodi, razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, 
rastlinskega ali mineralnega izvora 
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov 
za rezljanje iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  pod-
lasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, bris-
alniki za pod  in omele

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

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebna toaletna sredstva, šivanje 
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti pravila, 
ki bi zanj veljala, če ne bi bil vkl-
jučen v garnituro. Lahko pa se 
vključijo sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pod pogojem, da  
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

9606 Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki 
se še oblačijo  in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9608 Svinčniki s kroglico; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna 
peresa; peresa za kopiranje; pat-
entni svinčniki; peresniki, držala 
za svinčnike in podobna držala; 
deli (vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih izdelkov, 
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo peresa in njihove 
konice iz iste tar. št., kot je tar. št. 
izdelka.

9612 Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, vkl-
jučno s trakovi na kolesih ali v 
kasetah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo 
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5) 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.

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

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

(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(9) Glej uvodno opombo 6.

(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005. 

PRILOGA III K PROTOKOLU 3

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in  zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

��� Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

2. 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
navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih  materialov iz tar. št. 
9613 ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe in glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

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

Datum ................................................

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

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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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.

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

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

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)
                                                         

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)

                                                          Žig

 ____________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)



Stran 12766 / Št. 110 / 29. 12. 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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo za potrebna za izdajo
priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                                                   (Kraj in datum)

                

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                        (Podpis)

----------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV K PROTOKOLU 3
Besedilo izjave na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba 
natisniti.

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 ... (2) preferential origin.

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Hrvaška inačica:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito
navedeno, ovi proizvodi .................... (2) preferencijalnoga podrijetla.

....................................................  (3)

(Kraj in datum)

.................................................... (4)

(Podpis izvoznika, dodatno mora 
biti jasno navedeno ime osebe, 

ki je podpisala izjavo)

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave
na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4 Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena pod-

pisnika.
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5438. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in
začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/01) in pete-
ga odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

Protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

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

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Repu-
blike Turčije.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

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

venijo in so po poreklu iz Republike Turčije, se uporablja
carinska stopnja “prosto”.

Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

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

Turčije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Turčije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen

sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi
pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu pri-
spelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01).

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v državi
izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Turčijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o pore-
klu blaga iz prejšnjega odstavka.

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:

– 2511 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 2512 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi;
– 2513 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 333-10/2000-5
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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785ý,-$�– PRILOGE 

785ý,-$�- PRILOGA 1  
 

 

Tarifna oznaka Poimenovanje 

1 2 
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DOL�YHþ�SURWHLQRY�L]�VLURWNH��UDþXQDQR�QD�VXKR�VQRY���DOEXPLQDWL�LQ�GUXJL�DOEXPLQVNL�

derivati  
 

 –�-DMþQL�DObumin: 

3502 11 – – posušen: 
3502 11 90 – – – drugo 

3502 19 – – drugo: 
3502 19 90 – – – drugo 

3502 20 –�0OHþQL�DOEXPLQ��YNOMXþQR�NRQFHQWUDWL�L]�GYHK�DOL�YHþ�POHþQLK�SURWHLQRY� 

 – – drugo: 

3502 20 91 – – –�SRVXãHQ��QD�SULPHU�Y�OLVWLþLK��NRVPLþLK��SUDKX� 

3502 20 99 – – – drugo 

 

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

 

5201 00 %RPEDå��QHPLNDQ�LQ�QHþHVDQ 
 

5301 /DQ��VXURY�DOL�SUHGHODQ��WRGD�QHSUHGHQ��ODQHQR�SUHGLYR�LQ�RGSDGNL��YNOMXþQR�]�RGSDGNL�

preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)  
 

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo 
LQ�RGSDGNL��YNOMXþQR�]�RGSDGNL�SUHMH�LQ�UD]YODNQMHQLPL�WHNVWLOQLPL�VXURYLQDPL� 
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska 

stopnja 

Carinska 

kvota (t) 

1 2 3 4 

0406 Sir in skuta  100 

    

0406 90 – Sir, drug:   

 – – drugi:   

0406 90 29 – – –�NDþNDYDO 4.5  

 – – – feta:   

0406 90 31 – – – –�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK 

NRQWHMQHUMLK�V�VODQLFR�DOL�Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH 

4.5  

0406 90 33 – – – – drugo 4.5  

 – – – drugo:   

0406 90 50 – – – –�VLUL�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�V�VODQLFR�DOL�Y�

PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH 

4.5  

 – – – – drugo:   

 – – – – –�]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���LQ�YVHEQRVWMR�YRGH��

L]UDþXQDQH�Y�QHPDãþREQL�VQRYL� 

  

 – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���   

 – – – – – – –�GUXJL�VLUL�]�YVHEQRVWMR�YRGH��L]UDþXQDQH�QHPDãþREQLK�VQRYL�   

0406 90 86 – – – – – – – –��YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��  4.5  

0406 90 87 – – – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��  4.5  

0406 90 88 – – – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV�� 4.5  

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 

 od 1. januarja do 14. maja 
 

5 

 

500 
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska 

stopnja (1) 

Carinska 

kvota (t) 

1 2 3 4 

0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�SDUR�DOL�

kuhanjem v vodi), zamrznjene 

 300 

    

 –�6WURþQLFH�Y zrnu ali strokih:    

0710 21 00 – – grah (Pisum sativum) 5  

0710 30 00 –�âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�ãSLQDþD��  5  

0710 80 – Druge vrtnine 5  

0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  5000 

    

0805 10 –�3RPDUDQþH 3.5  

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

klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov) 

3.5  

0805 50  – Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus 

aurantifolia)  

1.5  

 

0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH  100 

    

 – Dinje in lubenice:   

0807 11 00 – –  lubenice 2.5  

0807 19 00  – – druge 2.5  

1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�NDNDYD  400 

    

1704 10 –�äYHþLOQL�JXPL��SUHYOHþHQ�V�VODGNRUMHP�DOL�QH 20.3  

1704 90 – Drugo:   

1704 90 10 – – ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas.% saharoze 

DOL�YHþ��YHQGDU�QH�YVHEXMH�GUXJLK�GRGDWNRY 

16.5  

1704 90 30 – –�EHOD�þRNRODGD 16.5  

 – – drugo:   

1704 90 51 – – –��SDVWH��YNOMXþQR�]�PDUFLSDQRP��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�

najmanj 1 kg 

16.5  

1704 90 55 – – –  pastile za grlo in bomboni proti kašlju 16.5  

1704 90 61 – – –�V�VODGNRUMHP�SUHYOHþHQL�SURL]YRGL 16.5  

 – – – drugo:   

1704 90 65 – – – –�JXPLMHYL�SURL]YRGL�LQ�SURL]YRGL�L]�åHOHMD��YNOMXþQR�V�VDGQLPL�

pastami v obliki slašþLF 

16.5  

1704 90 75 – – – –  karamele (toffee) in podobne sladkarije 16.5  

 – – – – drugo:   

1704 90 81 – – – – – stisnjene tablete 16.5  

1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY  300 
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1806 10 – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 20.3  

1806 20 –�'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�VWDQMX��

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem 

stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg 

20.3  

  –�'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK��SDOLFDK�DOL�WDEOLFDK�   

1806 31 00 – – polnjeni 20.3  

1806 32 – – nepolnjeni 12.8  

1806 90 – Drugo 20.3  

1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��PDNDURQL��UH]DQFL��

lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali 

nepripravljen  

  

    

  –�1HSROMQHQH�WHVWHQLQH��QHNXKDQH�LQ�QH�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH�  200 

1902 11 00 – –  z jajci 33.8  

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 

SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�SDSLU�LQ�SRGREQL�L]GHONL 

 300 

    

1905 10 00 – Hrustljavi kruh (krisp)  18.8  

1905 20 –�.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP 20.3  

1905 40 –�3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL 15  

2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�Y�NLVX�DOL�

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 

  

    

2005 70 – Olive 10 100 

2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�RUHškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 

dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih  

 250 

    

2007 10 – Homogenizirani izdelki 17.5  

    

 – Drugo:   

2007 91 – –  iz agrumov 15  

2007 99 – – drugo   

 – – – z vseEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW�����PDV���   

2007 99 10 – – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvirnem 

SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW�����NJ��]D�LQGXVWULMVNR�

predelavo 

6.5  

2007 99 20 – – – –  kostanjeva pire in pasta 6.5  

 – – – –  drugo:   

2007 99 31 – – – – –��þHãQMHYL�LQ�YLãQMHYL 6.5  

2007 99 33 – – – – –  jagodovi 12.5  

2007 99 35 – – – – –  malinovi 12.5  

2007 99 39 – – – – –  drugo 17.5  
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iz 2007 99 39 10 – – – – – –��GåHPL 7.5  

 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW��3 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 

  

2007 99 51 – – – –  kostanjeva pire in pasta 6.5  

2007 99 55 – – – –��MDEROþQL�SLUH��YNOMXþQR�V�NRPSRWL 17.5  

2007 99 58 – – – –  drugo: 17.5  

iz 2007 99 58 10 – – – – –��GåHPL 7.5  

 – – –  drugo:   

2007 99 91 – – – –��MDEROþQL�SLUH��YNOMXþQR�V�NRPSRWL 17.5  

2007 99 93 – – – –��WURSVNL�VDGHåL�LQ�WURSVNL�RUHKL 17.5  

2007 99 98 – – – –  drugo 17.5  

iz 2007 99 98 10 – – – – –��GåHPL 7.5  

2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�SULSUDYOMHQL�DOL�

konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali 

brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

 250 

    

  –���2UHãNL��DUDãLGL�LQ�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH�   

2008 11 – –  arašidi 3  

2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLce 2.5  

2008 50 – Marelice   

 – –  z dodatkom alkohola:   

 – – –���Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ�   

 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV���   

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

2008 50 19 – – – – –  drugo 13.5  

 – – – –  drugo:   

2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5  

2008 50 39 – – – – –  drugo 13.5  

 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ�   

2008 50 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV�� 13.5  

2008 50 59 – – – –  drugo 13.5  

 – –  brez dodatka alkohola:   

 – – –��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW

1 kg: 

  

2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ kot 13 mas.% 13.5  

2008 50 69 – – – –  drugo 13.5  

    

 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

YNOMXþQR���NJ� 

  

2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV�� 13.5  

2008 50 79 – – – –  drugo 13.5  

 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:   

2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ 1.5  

2008 50 94 – – – –������NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ 13.5  

2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg 13.5  
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2008 60 –�ýHãQMH�LQ�YLãQMH�   

 – –  z dodatkom alkohola:   

 – – –���]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV���   

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

2008 60 19 – – – –  drugo 5  

 – – –  drugo:   

2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 5  

2008 60 39 – – – –  drugo 2.5  

 – –  brez dodanega alkohola:   

 – – –��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW

1 kg: 

  

2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus) 10  

2008 60 59 – – – –  drugo 5  

 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

YNOMXþQR���NJ� 

  

2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus) 10  

2008 60 69 – – – –  drugo 5  

 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:   

 – – – –������NJ�DOL�YHþ:   

2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus) 10  

2008 60 79 – – – – –  drugo 5  

 – – – –  do 4,5 kg:   

2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus) 10  

2008 60 99 – – – – –  drugo 5  

2008 70 –�%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL�   

 – –  z dodatkom alkohola:   

 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ�   

 – – – –�]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV���   

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

2008 70 19 – – – – –  drugo 13.5  

 – – – –  drugo:   

2008 70 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5  

2008 70 39 – – – – –  drugo 13.5  

 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ�   

2008 70 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����mas.% 13.5  

2008 70 59 – – – –  drugo 13.5  

 – –  brez dodanega alkohola:   

 – – –��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW

1 kg: 

  

2008 70 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV�� 13.5  

2008 70 69 – – – –  drugo 13.5  

 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

YNOMXþQR���NJ� 

  

2008 70 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV�� 13.5  

2008 70 79 – – – –  drugo 13.5  

 – – –  brez dodanega sladkorja v izvirnem pakiranju z neto vsebino:   

2008 70 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ 10  
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2008 70 94 – – – –  manj od 5 kg, vendar ne manj od 4,5 kg 13.5  

2008 70 99 – – – –  do 4,5 kg 13.5  

2008 80 –   Jagode:   

 

 – –  z dodatkom alkohola:   

 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV���   

2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  10  

2008 80 19 – – – –  drugo 10  

 – – –  drugo:   

2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  10  

2008 80 39 – – – –  drugo 10  

 – –  brez dodanega alkohola:   

2008 80 50 – – –��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW

1 kg 

10  

2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

YNOMXþQR���NJ 

10  

 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:   

2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ 1.5  

2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg 10  

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali 

drugih sladil ali brez njih  

 500 

    

 –�3RPDUDQþQL�VRN:   

2009 11 – –  zamrznjen 15  

2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW��� 15  

2009 19 – –  drugo 15  

    

 –  Sok drugih agrumov:   

2009 31 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW��� 15  

2009 39 – –  drugo 15  

2009 80 – Sok iz drugega sadja ali vrtnin 15  

2009 90 – Mešanice sokov 15  

 

 

(1)  Kjer je navedena štirimestna ozirom šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je 

GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�Y�RNYLUX�QDYHGHQH�WDULIQH�R]QDNH 
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska 

stopnja (1) 

1 2 3 

0603 5H]DQR�FYHWMH�LQ�FYHWQL�EUVWL��SULPHUQL�]D�ãRSNH�DOL�]D�RNUDV��VYHåH��SRVXãHQR��

SREDUYDQR��EHOMHQR��LPSUHJQLUDQR�DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQR 

 

   

0603 10 –�6YHåH�  

0603 10 20(2) – – nageljni pr 

   

0802 'UXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  

   

 – Lešniki (Corylus spp.):  

0802 21 00 – –�QHROXãþHQL 5 

0802 22 00 – –�ROXãþHQL 5 

   

0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR  

   

0806 20 – Suho pr 

   

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

ULEMLK�MDMþHF 

 

   

 – Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:  

1604 14 – – tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.) 8 

1604 20 – Druge pripravljene ali konzervirane ribe:  

 – – druge:  

1604 20 70 – – – tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus  12.5 

   

1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�NDNDYD  

   

1704 90 – Drugo  

 – – drugo:  

 – – – drugo:  

1704 90 71 – – – – kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene 16.5 

   

1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali 

GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��PDNDURQL��UH]DQFL��OD]DQMH��FPRNL��UDYLROL��

kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen  

 

   

 – Nepoljnene testenine, nekuhane�LQ�QH�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH�  

1902 19 – – druge 33.8 

1902 30 – Druge testenine 33.8 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez 

QMHJD��KRVWLMH��SUD]QH�NDSVXOH�]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�

papir in podobni izdelki  

 

   

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:  

1905 31 – – sladki keksi 20.3 

1905 32 – – vaflji in oblati:   

 – – –�SRSROQRPD�DOL�GHOQR�SUHYOHþHQL�V�þRNRODGR�DOL�GUXJLPL�SURL]YRGL��NL�YVHEXMHMR�NDNDY�� 

1905 32 11 – – – –�Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���J 20.3 

1905 32 19 – – – – drugi 20.3 

 – – – drugi:   

1905 32 91 – – – –  soljeni, polnjeni ali nepolnjeni 15 

1905 32 99 – – – –  drugi 15 

   

1905 90 – Drugo  

1905 90 10 – – matzos 15 

1905 90 20 – –�KRVWLMH��NDSVXOH�]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL��ULåHY�SDSLU�LQ�SRGREQL�SURL]YRGL 7.5 

 – – drugo:   

1905 90 30 – – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju 

QH�YVHEXMH�YHþ�NRW���PDV���VODGNRUMHY�QLWL�YHþ�NRW���PDV���PDãþRE  

22.5 

1905 90 40 – – –�YDIOML�LQ�REODWL�]�YVHEQRVWMR�YRGH�YHþ�NRW����PDV��  22.5 

1905 90 45 – – – nesladki keksi 22.5 

1905 90 55 – – –�L]GHONL��SULGREOMHQL�]�HNVSDQGLUDQMHP�DOL�HNVWUXGLUDQMHP��]DþLQMHQL�DOL�VROMHQL�  22.5 

 – – – drugo:  

1905 90 60 – – – – z dodanimi sladili 22.5 

1905 90 90 – – – – drugo 22.5 

   

2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�V�NLVRP�DOL�RFHWQR�NLVOLQR  

   

2002 10 –�3DUDGLåQLN��FHO�DOL�Y�NRVLK 5 

2002 90 – Drugo  

 – – z vVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV���  

2002 90 11 – – –�Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ 5 

 – –�]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV���  

2002 90 31 – – – v izvirnem pakiranju, z netR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  5 

 – –�]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV���  

2002 90 91 – – –�Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ 5 
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2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP�DOL�GUXJLPL�VODGLOL�

ali aromatizirane�WHU�GUXJH�EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��

NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

 

   

2202 10 00 –�9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�VODGNRUMHP�DOL�GUXJLPL�

sladili ali aromatizirane 

7.5 

2202 90 – Drugo 15 

   

2203 00 Pivo iz slada  25 

 

(1)  Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je 

GRORþHQD�Y�SULORJL��XSRUDEOMD�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�Y�RNYLUX�QDYHGHQH�WDULIQH�R]QDNH 

(2) 9HOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYDåDMR�Y�5HSXEOLNR�Slovenijo v obdobju od 1. novembra do 31. maja 
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PRILOGA 5 
 

PROTOKOL 3 
 

O  OPREDELITVI  POJMA  " IZDELKI S POREKLOM " �,1�1$ý,1,+�835$91(*$�

SODELOVANJA  
 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK   63/2â1(�'2/2ý%( 
 
���þOHQ  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  
 
���þOHQ  Splošne zahteve 
 
3.�þOHQ  Kumulacija v Sloveniji 
 
���þOHQ  .XPXODFLMD��Y�7XUþLML 
 
���þOHQ  V celoti pridobljeni izdelki 
 
���þOHQ  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
���þOHQ  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
���þOHQ  Enota kvalifikacije 
   
���þOHQ  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
����þOHQ Garniture 
 
����þOHQ Nevtralni elementi 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 
����þOHQ 1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
����þOHQ Neposredni prevoz 
 
����þOHQ Razstave 
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IV. ODDELEK 3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 
 
15��þOHQ 3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU  
 
 
����þOHQ Splošne zahteve 
 
����þOHQ Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
����þOHQ Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

sestavljenega dokazila o poreklu 
 
���D�þOHQ��������/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYDQMH������������� 
 
����þOHQ 3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
����þOHQ 3RREODãþHQL�L]YR]QLN 
 
����þOHQ Veljavnost dokazila o poreklu 
 
����þOHQ 3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
����þOHQ Uvoz po delih 
 
����þOHQ Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
����þOHQ 6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
����þOHQ Shranjevanje dokazil o poreklu in sprePOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
����þOHQ Razlike in oblikovne  napake 
 
����þOHQ =QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 
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VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU  
 
����þOHQ Medsebojno sodelovanje 
 
����þOHQ Preverjanje dokazil o poreklu 
 
����þOHQ Reševanje sporov 
 
����þOHQ Kazni 
 
����þOHQ Proste cone 
 
9,,��2''(/(.�����.21ý1(�'2/2ý%( 
 
����þOHQ Pododbor za carinske zadeve  
 
����þOHQ Spremembe protokola 
 
����þOHQ Blago v tranzitu in v hrambi 
 
 
 
Seznam prilog       
 
Priloga I : Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
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 
 
Priloga III : Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
Priloga IV: BeseGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX 
 
Priloga V:  6H]QDP�L]GHONRY�V�SRUHNORP�L]�(YURSVNH�VNXSQRVWL��]D�NDWHUH�QH�YHOMDMR�GRORþEH����

LQ����þOHQD��QDYHGHQLK�Y�]DSRUHGMX�SRJODYLM�LQ�WDULIQLK�ãWHYLON�+6 
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I.  ODDELEK 
 

63/2â1(�'2/2ý%( 
 

���þOHQ 
       

Opredelitev pojmov 
 
V  tem protokolu : 
 
a) �L]GHODYD�� SRPHQL� NDWHUR� NROL� YUVWR� REGHODYH� DOL� SUHGHODYH�� YNOMXþQR� V� VHVWDYOMDQMHP� DOL�

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

izdelavi izdelka; 
 
c) "izdelek"� SRPHQL� L]GHOHN�� NL� VH� L]GHOXMH�� þHSUDY� MH� QDPHQMHQ�NDVQHMãL� XSRUDEL� SUL� GUXJHP�

postopku izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  �� FDULQVND� YUHGQRVW�� SRPHQL� YUHGQRVW�� GRORþHQR� Y� VNODGX� V� 6SRUD]XPRP� L]� OHWD� ����� R�

L]YDMDQMX�9,,��þOHQD�6SORãQega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski 
vrednosti); 

 
f) �FHQD� IUDQNR� WRYDUQD�� SRPHQL� FHQR�� NL� VH� ]D� L]GHOHN� IUDQNR� WRYDUQD� Y� SRJRGEHQLFL� SODþD�

SURL]YDMDOFX�� SUL� NDWHUHP� VH� RSUDYL� ]DGQMD� � REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� þH� FHQD� YNOMXþXMH�
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 

SRUHNOD��DOL��þH�WD�QL�]QDQD�LQ�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYR�SUHYHUOMLYR�FHQR��SODþDQR�]D�PDWHULDOH�
v pogodbenici; 

 
h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so  opredeljeni  v  

WRþNL�J��LQ�VH�VPLVHOQR�XSRUDEOMD� 
 
i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost 

YVDNHJD� YNOMXþHQHJD�PDWHULDOD� V� SRUHNORP� L]� GUXJLK� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� � ��� þOHQX�� DOL�� þH�
FDULQVND�YUHGQRVW�QL�]QDQD�DOL�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYD�GRND]OMLYD�FHQD��SODþDQD�]D�PDWHULDOH�
v pogodbenici;    

  
j) “poglavja” LQ� ³WDULIQH� ãWHYLONH´�SRPHQLMR�SRJODYMD� LQ� WDULIQH� ãWHYLONH� �ãWLULãWHYLOþQH�NRGH���

uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih 
oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 

 
k) ³XYUãþHQ´�VH�QDQDãD�QD�XYUVWLWHY�L]GHOND�DOL�PDWHULDOD�Y�GRORþHQR�WDULIQR�ãWHYLONR� 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12783 

785ý,-$�– PRILOGE 

l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so 
zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke 
prejemniku��DOL�þH�QL�WDNHJD�GRNXPHQWD��L]GHONH��NL�VR�]DMHWL�QD�HQHP�UDþXQX� 

 
m) ³R]HPOMH´�YNOMXþXMH�WHULWRULDOQH�YRGH� 
 
 

 
II.  ODDELEK 

 
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 

 
���þOHQ 

Splošne zahteve 
 
Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz  pogodbenice: 
 
a) L]GHONL��Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�WHM�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD� 
 
b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v  celoti pridobljeni 

QD�QMHQHP�R]HPOMX��þH�VR�ELOL�WDNL�PDWHULDOL�]DGRVWL�REGHlani ali predelani v tej pogodbenici 
Y�VPLVOX����þOHQD� 

 
���þOHQ 

 
Kumulacija v Sloveniji 

 
1. 1H�JOHGH�QD�GRORþEH����þOHQD�L]GHONL�YHOMDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP���L]��6ORYHQLMH��þH�VR�ELOL�

WDP� SULGREOMHQL� LQ� YNOMXþXMHMR� PDWHULDOH� V� SRUHNORP� L]� %ROJDULMH�� âYLFH� �YNOMXþQR� � ]�
Lihtenštajnom (1���� ýHãNH� UHSXEOLNH�� (VWRQLMH�� 0DGåDUVNH�� ,VODGQLMH�� /LWYH�� /DWYLMH���
1RUYHãNH�� 3ROMVNH��5RPXQLMH�� 6ORYHQLMH�� 6ORYDãNH� UHSXEOLNH��7XUþLMH� DOL� Y� 6NXSQRVWL� �2) v 
VNODGX� ]� GRORþEDPL�SURWRNROD� R� SUDYLOLK� R� SRUHNOX� EODJD�� SULORåenega k sporazumom med 
6ORYHQLMR�LQ�YVDNR�RG�WHK�GUåDY���þH�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��RSUDYOMHQD�Y��6ORYHQLML��SUHVHJD�
SRVWRSNH�� RPHQMHQH� Y� ��� þOHQX�� 1L� WUHED�� GD� EL� ELOL� WDNL� PDWHULDOL� ]DGRVWL� � REGHODQL� DOL�
predelani. 

 
2. ýH�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD��NL�VH�RSravlja v Sloveniji ne presega postopkov, omenjenih v 7. 

þOHQX�� VH�ãWHMH��GD� LPD�SULGREOMHQL� L]GHOHN�SRUHNOR� L]�6ORYHQLMH�VDPR��NDGDU� MH� WDP�GRGDQD�
YUHGQRVW�YLãMD�RG�YUHGQRVWL�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY�V�SRUHNORP�L]�NDWHUH�NROL�GUXJH�GUåDYH��
omenjene v prvem RGVWDYNX�� ýH� WR� QL� WDNR�� VH� � SULGREOMHQL� L]GHOHN� ãWHMH� ]D� L]GHOHN� V�
SRUHNORP�L]�GUåDYH��NL� MH�SULVSHYDOD�QDMYHþMR�YUHGQRVW�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY�V�SRUHNORP�
pri izdelavi v Sloveniji. 

 

                                                      
1) .QHåHYLQD�/ihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. 
2���.XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��QH�YHOMD�]D�PDWHULDOH�V�SURHNORP�L]�6NXSQRVWL��NL�VR�RPHQMHQL�Y�
Prilogi V k temu protokolu. 
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3. ,]GHONL� V� SRUHNORP� L]� � HQH� RG� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� NL� niso obdelani ali 
SUHGHODQL�Y��6ORYHQLML��RKUDQLMR�VYRMH�SRUHNOR��þH�VH�L]YR]LMR�Y�HQR�RG�WHK�GUåDY�� 

 
4. .XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�]D�PDWHULDOH�LQ�L]GHONH��NL�VR�

pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem 
protokolu. 

 
 
 

���þOHQ 
.XPXODFLMD�Y�7XUþLML 

 
1. 1H�JOHGH�QD�GRORþEH����þOHQD� L]GHONL�YHOMDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�� � L]� �7XUþLMH��þH�VR�ELOL�

WDP� SULGREOMHQL� LQ� YNOMXþXMHMR� PDWHULDOH� V� SRUHNORP� L]� %ROJDULMH�� âYLFH� �YNOMXþQR� � z 
Lihtenštajnom (1���� ýHãNH� UHSXEOLNH�� (VWRQLMH�� 0DGåDUVNH�� ,VODGQLMH�� /LWYH�� /DWYLMH���
1RUYHãNH��3ROMVNH��5RPXQLMH��6ORYHQLMH��6ORYDãNH� UHSXEOLNH��7XUþLMH�DOL� L]�6NXSQRVWL� �2) v 
VNODGX� ]� GRORþEDPL�SURWRNROD� R� SUDYLOLK� R� SRUHNOX� EODJD�� SULORåHQHJD�N� VSRUD]umom med 
7XUþLMR� � LQ� YVDNR� RG� WHK� GUåDY�� � þH� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� RSUDYOMHQD� Y� � 7XUþLML� SUHVHJD�
SRVWRSNH�� RPHQMHQH� Y� ��� þOHQX�� 1L� WUHED�� GD� EL� ELOL� WDNL� PDWHULDOL� ]DGRVWL� � REGHODQL� DOL�
predelani. 

 
2. ýH� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� NL� VH� RSUDYOMD� Y�7XUþLML� Qe presega postopkov, omenjenih v 7. 

þOHQX�� VH� ãWHMH�� GD� LPD� SULGREOMHQL� L]GHOHN� SRUHNOR� L]� 7XUþLMH� VDPR�� NDGDU� MH� WDP� GRGDQD�
YUHGQRVW�YLãMD�RG�YUHGQRVWL�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY�V�SRUHNORP�L]�NDWHUH�NROL�GUXJH�GUåDYH��
RPHQMHQH� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� ýH� WR� QL� WDNo, se  pridobljeni izdelek šteje za izdelek s 
SRUHNORP�L]�GUåDYH��NL� MH�SULVSHYDOD�QDMYHþMR�YUHGQRVW�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY�V�SRUHNORP�
SUL�L]GHODYL�Y�7XUþLML� 

 
3. ,]GHONL� V� SRUHNORP� L]� � HQH� RG� GUåDY�� RPHQMHQLK� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� NL� QLVR� REGHODQL� DOL�

predelDQL�Y��GUåDYL�SRJRGEHQLFL��RKUDQLMR�VYRMH�SRUHNOR��þH�VH�L]YR]LMR�Y�HQR�RG�WHK�GUåDY�� 
 
4. .XPXODFLMD��SUHGYLGHQD�Y�WHP�þOHQX��VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�]D�PDWHULDOH�LQ�L]GHONH��NL�VR�

pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem 
protokolu . 

 
 

���þOHQ 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v �GUåDYL�SRJRGEHQLFL� 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
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 c) åLYH�åLYDOL��WDP�VNRWHQH�DOL�L]YDOMHQH�LQ�Y]UHMHQH� 
 
 d) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�åLYLK��WDP�Y]UHMHQLK�åLYDOL� 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili 

zunaj teritorialnih voda pogodbenice; 
 
 g) L]GHONL�� L]GHODQL� QD� QMHQLK� SUHGHORYDOQLK� ODGMDK� L]NOMXþQR� L]� L]GHONRY�� RPHQMHQLK� Y�

WRþNL�I��� 
 
 h) WDP�]EUDQL�UDEOMHQL�SUHGPHWL��SULPHUQL�OH�]D�UHFLNODåR�VXURYLQ��YNOMXþQR�]�UDEOMHQLPL�

gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 j) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOMD�]XQDM�QMHQLK�WHULWRULDOQLK�YRGD��þH�

LPD�L]NOMXþQR�SUDYLFR�GR�REGHODYH�PRUVNHJD�GQD�DOL�SRG]HPOMD�� 
 
        k) EODJR��WDP�L]GHODQR�L]NOMXþQR�L]�L]GHONRY��RSUHGHOMHQLK��Y�WRþNDK�D��GR�M�� 
 
 
2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje��Y� WRþNDK� I�� LQ�J��SUYHJD�RGVWDYND� � VH�

uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 

a) ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici; 
 

b) ki plujejo pod zastavo te pogodbenice; 
 

c) NL�VR�QDMPDQM����RGVWRWNRY�Y�ODVWL�GUåDYOMDQRY�WH�SRJRGEHQLFH�DOL�GUXåEH�V�VHGHåHP�Y�
eni od pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora 
ali nadzoUQHJD�VYHWD�WHU�YHþLQD�þODQRY�WDNLK�RGERURY�GUåDYOMDQL�WH�SRJRGEHQLFH�LQ�ãH�
GRGDWQR�� þH� Y� RVHEQLK� DOL� NDSLWDOVNLK� GUXåEDK� YVDM� SRORYLFD� NDSLWDOD� SULSDGD� WHM�
SRJRGEHQLFL�DOL�MDYQLP�RUJDQRP��DOL�GUåDYOMDQRP�WH��SRJRGEHQLFH� 

 
d) NDWHULK�NDSLWDQ�LQ�þDVWQLNL�VR�GUåDYOMDQL�WH�SRJRGEHQLFH 

in  
 

e) NDWHULK�QDMPDQM����RGVWRWNRY�þODQRY�SRVDGNH�MH�GUåDYOMDQRY�WH��SRJRGEHQLFH� 
 

���þOHQ 
        

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. =D�QDPHQH����þOHQD�VH�ãWHMH��GD�VR�L]GHONL��NL�QLVR�Y�FHORWL�SULGREOMHQL��]DGRVWL�REGHODni ali 

SUHGHODQL��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML��QDYHGHQL�Y�VH]QDPX�3ULORJH�,,� 
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Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali 
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh 
L]GHONRY�� LQ� VH� QDQDãDMR� VDPR� QD� WDNH� PDWHULDOH�� ýH� VH� L]GHOHN�� NL� MH� SULGRELO� SRUHNOR� ]�
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se 
XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHOHN�� Y� NDWHUHJD� MH� WD� YNOMXþHQ�� QH� XSRUDEOMDMR� ]DQj 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 s pogoji iz seznama za ta 

izdelek ne bi smele uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno ODKNR��XSRUDELMR��þH�� 
 

a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 
 

b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 
EUH]�SRUHNOD��QL�SUHVHåHQ�QD�SRGODJL�XSRUDEH�WHJD�RGVWDYND� 

 
Ta odVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYUãþDMR�Y�����GR�����SRJODYMH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
3. 3UYL�LQ�GUXJL�RGVWDYHN�VH�XSRUDEOMDWD�SRG��SRJRML��NL�MLK�GRORþD����þOHQ� 
 

���þOHQ 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. %UH]�YSOLYD�QD�GRORþEH�Grugega odstavka se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali 

SUHGHODYR��GD�EL�L]GHOHN�SULGRELO�VWDWXV�L]GHOND�V�SRUHNORP��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�MH�]DGRãþHQR�
]DKWHYDP�L]����þOHQD� 

 
a)  SRVWRSNL�]D�RKUDQLWHY�EODJD�Y�GREUHP�VWDQMX�PHG�SUHYR]RP�LQ�VNODGLãþHnjem; 

 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
c)  SUDQMH�� þLãþHQMH�� RGVWUDQMHYDQMH� SUDKX�� RNVLGRY�� ROMD�� EDUYH� DOL� GUXJLK� VQRYL� ]D�

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 

e)  SUHSURVWL�SRVWRSNL�EDUYDQMD�LQ�ORãþHQMD� 
 

f)  OXãþHQMH��EHOMHQMH�GHOQR�DOL�Y�FHORWL��ORãþHQMH�WHU�JOD]LUDQMH�åLW�LQ�ULåD� 
 

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

h)  OXSOMHQMH��UD]NRãþLþHYDQMH�LQ�OXãþHQMH�VDGMD��RUHãþNRY�LQ�]HOHQMDYH�� 
 

i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
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j)  sejanje, pUHELUDQMH�� VRUWLUDQMH�� NODVLILFLUDQMH�� UD]YUãþDQMH�� XVNODMHYDQMH� �YNOMXþQR� V�
sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
k)  SUHSURVWR�SDNLUDQMH�Y�VWHNOHQLFH��NRQ]HUYH��þXWDUH��YUHþNH��]DERMH��ãNDWOH��SULWUMHYDQMH�

QD�NDUWRQH�DOL�SORãþH�LQ�YVL�GUXJL�SUHSURVWL�SRVWRSki pakiranja; 
 

l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
UD]OLNRYDQMH�QD�L]GHONH�LQ�QMLKRYR�HPEDODåR�� 

 
m)  SUHSURVWR�PHãDQMH�L]GHONRY��QH�JOHGH�QD�WR��DOL�VR�UD]OLþQLK�YUVW�DOL�QH� 

 
n)  enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na 

dele;  
 

o)  NRPELQDFLMD�GYHK�DOL�YHþ�SRVWRSNRY��RSLVDQLK�Y�WRþNDK�D��GR�Q�� 
 

p)  ]DNRO�åLYDOL� 
 
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za 

nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem 
izdelku v  pogodbenici.  

 
���þOHQ 

 
Enota kvalifikacije  

 
1. (QRWD� NYDOLILNDFLMH� ]D� XSRUDER� GRORþE� WHJD� SURWRNROD� MH� GRORþHQ� L]GHOHN�� NL� VH� ãWHMH� ]D�

osnovno enoto, kadar se doORþD�XYUVWLWHY�EODJD�SUL�XSRUDEL�QRPHQNODWXUH�KDUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) NDGDU�VH�L]GHOHN��NL�JD�VHVWDYOMD�VNXSLQD�SUHGPHWRY�DOL�MH�VHVWDYOMHQ�L]�L]GHONRY��XYUãþD�

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) NDGDU� MH�SRãLOMND�VHVWDYOMHQD� L]�GRORþHQHJD�ãWHYLOD� �HQDNLK� L]GHONRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

HQDNR� WDULIQR� ãWHYLONR� KDUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� MH� WUHED� SUL� XSRUDEL� GRORþE� WHJD�
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. ýH�MH�Y�VNODGX�V�SHWLP�WHPHOMQLP�SUDYLORP�KDUPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD�HPEDODåD�YNOMXþHQD�Y�

L]GHOHN�]DUDGL�XYUãþDQMD��PRUD�ELWL�YNOMXþHQD�WXGL�SUL�GRORþDQMX�SRUHNOD� 
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���þOHQ 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so 
GHO�RELþDMQH�RSUHPH�LQ�VR�YNOMXþHQL�Y�QMHQR�FHQR�DOL�SD�QLVR�SRVHEHM�]DUDþXQDQL��VH�ãWHMHMR�]D�GHO�WH�
opreme, stroja, naprave ali vozila. 
 

����þOHQ 
 

Garniture  
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s 
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura 
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje�� GD� LPD� JDUQLWXUD� NRW� FHORWD� SRUHNOR�� þH�
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna. 

 
����þOHQ 

 
Nevtralni elementi 

 
'D�EL�GRORþLOL��DOL� LPD�L]GHOHN�SRUHNOR��QL�WUHED�XJRWDYOMDWL�SRUHNOD�]D�QDYHGHQR��NDU�EL�ODKNR�ELOR�
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
G��EODJR��NL�QL�YNOMXþHQR�DOL�QL�QDPHQMHQR�]D�YNOMXþLWHY��Y�NRQþQR�VHVWDYR��L]GHOND� 
 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

����þOHQ 
 

1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
1. 5D]HQ� Y� SULPHULK� L]� �� LQ� ��� þOHQD� LQ� WUHWMHJD� RGVWDYND� WHJD� þOHQD� PRUDMR� ELWL� SRJRML� ]D�

SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP�� GRORþHQL� Y� ,,�� RGGHONX�� EUH]� SUHNLQLWYH� L]SROQMHQL� Y�
pogodbenicah.  
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2. 5D]HQ�Y�SULPHULK�L]����LQ�����þOHQD�VH�EODJR�V�SRUHNORP��L]YRåHQR�L]�HQH�RG�SRJRGEHQLF��Y�
drugo dUåDYR��RE�YUQLWYL�ãWHMH�]D�EODJR�EUH]�SRUHNOD��UD]HQ�þH�VH��FDULQVNLP�RUJDQRP��ODKNR�
]DGRYROMLYR�GRNDåH� 

 
(a) GD�MH�EODJR��NL�VH�YUDþD��LVWR�EODJR��NRW�MH�ELOR�L]YRåHQR� 

  in 
 

(b) GD�QD�QMHP��PHGWHP�NR� MH�ELOR�Y� WLVWL� GUåDYL� DOL�PHG� L]YR]RP��QLVR�ELOL�RSUDvljeni 
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v dobrem stanju . 

 
3. 1D� SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� Y� VNODGX� V� SRJRML�� GRORþHQLPL� Y� ,,�� RGGHONX�� QH��

vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic na materialih, i]YRåHQLK�L]�HQH�
RG�SRJRGEHQLF�LQ�SRQRYQR�WDP�XYRåHQLK��þH� 

 
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od  pogodbenic  ali so bili pred 

njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. 
þOHQX� 

                  in 
 

(b) VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
 

L�� � � � MH� �ELOR� �SRQRYQR� �XYRåHQR� �EODJR� �SULGREOMHQR� �]� � �REGHODYR� �DOL� � �SUHGHODYR�
L]YRåHQLK�PDWHULDORY� 
in 

 
  LL����VNXSQD���GRGDQD��YUHGQRVW��SULGREOMHQD��]XQDM�SRJRGEHQLF�RE��XSRUDEL���GRORþE���

tega �þOHQD���QH��SUHVHJD������RGVWRWNRY���FHQH���IUDQNR��WRYDUQD���NRQþQHJD�L]GHOND���
za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   s  poreklom. 

 
4. =D�QDPHQH�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SRJRML�]D�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP����������GRORþHQL�

v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj pogodbenic. Kadar 
SD� VH� Y� VH]QDPX� Y� 3ULORJL� ,,� ]D� GRORþLWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� ]D� NRQþQL� L]GHOHN�
XSRUDEOMD� SUDYLOR�� NL� GRORþD� QDMYLãMR� YUHGQRVW� YVHK� YNOMXþHQLK� PDWHULDORY� EUH]� SRUHNOD��
skupnD� YUHGQRVW� PDWHULDORY� EUH]� SRUHNOD�� YNOMXþHQLK� QD� R]HPOMX� GRORþHQH� SRJRGEHQLFH��
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj pogodbenic z uporabo 
GRORþE�WHJD�þOHQD��QH�VPH�SUHVHJDWL�QDYHGHQHJD�RGVWRWND� 

 
5. =D� QDPHQH� XSRUDEH� GRORþE� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� ãWHMH�� GD� �VNXSQD� GRGDQD�

YUHGQRVW��SRPHQL�YVH�VWURãNH��QDVWDOH�]XQDM�GUåDY�SRJRGEHQLF��YNOMXþQR�]�YUHGQRVWPL��WDP�
YNOMXþHQLK�PDWHULDORY� 

  
6. 'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� QH� XSRUDEOMDMR� ]D� L]GHONH�� NL� QH� L]SROQMXMHMR 

SRJRMHY�� GRORþHQLK� Y� VH]QDPX� 3ULORJH� ,,�� DOL� ]D� L]GHONH�� NL� VH� ODKNR� ãWHMHMR� ]D� ]DGRVWL�
REGHODQH�DOL�SUHGHODQH�VDPR�RE�XSRUDEL�VSORãQH� WROHUDQFH��GRORþHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX����
þOHQD� 
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7.  'RORþEH� WUHWMHJD� LQ� þHWUWHJD� RGVWDYND� QH� YHOMDMR� ]D� L]GHONH� L]� ���� do 63. poglavja 
harmoniziranega sistema. 

8. 9VDND� REGHODYD� DOL� SUHGHODYD�� NL� MH� ]DMHWD� ]� GRORþEDPL� � WHJD� þOHQD�� RSUDYOMHQD� ]XQDM�
SRJRGEHQLF�� VH� RSUDYL� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL� R� ]DþDVQHP� L]YR]X� QD� RSOHPHQLWHQMH� DOL�
podobnimi postopki. 

 
����þOHQ 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, 

NL�L]SROQMXMHMR�]DKWHYH�WHJD�SURWRNROD��LQ��VH�SUHYDåDMR�QHSRVUHGQR�PHG�SRJRGEHQLFDPD�DOL�
þH]�R]HPOMD�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y���� LQ����þOHQX��9HQGDU�VH�L]GHONL��Ni sestavljajo eno 
VDPR� QHGHOMHQR� SRãLOMNR�� ODKNR� SUHYDåDMR� þH]� GUXJD� R]HPOMD�� þH� GR� WHJD� SULGH�� V�
SUHWRYDUMDQMHP� DOL� ]DþDVQLP� VNODGLãþHQMHP� QD� WHK� R]HPOMLK� SRG� SRJRMHP�� GD� MH� EODJR� Y�
GUåDYL� WUDQ]LWD�DOL� VNODGLãþHQMD�RVWDOR�SRG�QDG]RURP�FDULQVNLK�RUJDQRY� LQ da na njem niso 
bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli 
postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju. 
 
,]GHONL�V�SRUHNORP�VH�ODKNR�SRãLOMDMR�SR�FHYRYRGLK�þH]�R]HPOMD��NL�QLVR�R]HPOMD�SRJRGEHQLF� 

 
2. Kot GRND]LOR�� GD� VR� L]SROQMHQL� SRJRML�� GRORþHQL� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� MH� WUHED� SUHGORåLWL�

FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 

a) HQ� VDP� WUDQVSRUWQL� GRNXPHQW�� NL� SRNULYD� SUHYR]� L]� GUåDYH� L]YR]QLFH� þH]� � GUåDYR�
tranzita, ali 

 
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi�GUåDYH�WUDQ]LWD��NL� 

 
(i) YVHEXMH�QDWDQþHQ�RSLV�L]GHONRY� 

 
�LL�� � � � � � QDYDMD� GDWXPH� UD]WRYDUMDQMD� LQ� SRQRYQHJD� QDWRYDUMDQMD� L]GHONRY� LQ� þH���������������
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
in 

 
(iii) SRWUMXMH�SRJRMH��SRG�NDWHULPL�VR�ELOL�L]GHONL�]DGUåDQL�Y�GUåDYL�WUDQ]LWD��DOL� 

 
c) þH�WHK�QL��NDWHUH�NROL�GRNXPHQWH��NL�WR�GRND]XMHMR� 

 
����þOHQ 

 
    Razstave 

 
1. =D� L]GHONH� V� SRUHNORP�� NL� VH� SRãLOMDMR� QD� UD]VWDYR� Y� GUXJR� GUåDYR� UD]HQ� WLVWLK�� NL� Vo 

RPHQMHQH� Y� ��� LQ� ��� þOHQX�� LQ� VR� SR� UD]VWDYL� SURGDQL� ]� QDPHQRP� XYR]D� Y� � SRJRGEHQLFR��
YHOMDMR� SUL� XYR]X� XJRGQRVWL� SR� GRORþEDK� WHJD� VSRUD]XPD�� þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP�
]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
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a) MH�L]YR]QLN�WH�L]GHONH�SRVODO�L]�SRJRGEHQLFH�Y�GUåDYR��Y�NDWHUi je  razstava in jih tam 
razstavljal, 

  
b) MH� WD� L]YR]QLN� L]GHONH� SURGDO� DOL� MLK� NDNR� GUXJDþH� GDO� QD� UD]SRODJR� RVHEL� Y�

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. 'RND]LOR� R� SRUHNOX� PRUD� ELWL� L]GDQR� DOL� L]SROQMHQR� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND� LQ�

SUHGORåHQR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� QD� RELþDMHQ� QDþLQ�� 9� QMHP� PRUDWD� ELWL�
navedena ime 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 za zasebne namene v 
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki 
ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 
 
 
 

IV.  ODDELEK 
 

3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1( 
 
 

����þOHQ 
 

3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz  pogodbenice 

DOL�L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK����LQ����þOHQX��]D�NDWHUH se izda ali sestavi dokazilo o 
SRUHNOX� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� 9�� RGGHOND�� VH� Y� WHM� � SRJRGEHQLFL� QH� PRUHMR� XYHOMDYOMDWL�
NDNUãQD�NROL�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH� 

 
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno pRYUDþLOR��

RGSXVWLWHY� DOL� QHSODþLOR� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY�� NL� LPDMR� HQDNRYUHGQL� � XþLQHN�� NL� VH�
ODKNR� XSRUDEOMD� Y� SRJRGEHQLFL� L]UHFQR� � DOL� � SRVOHGLþQR�� ]D� PDWHULDOH�� XSRUDEOMHQH� SUL�
izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov�� L]YR]LMR�� LQ�QH�� �þH� WDP�
RVWDQHMR�]D�GRPDþR�SRUDER� 
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3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih 
RUJDQRY� SULSUDYOMHQ� NDGDU� NROL� SUHGORåLWL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR�� GD� ]D�
materiale brez porekOD��XSRUDEOMHQH�SUL�L]GHODYL�WHK�L]GHONRY��QL�ELOR�SUHMHWR�SRYUDþLOR�FDULQH�
LQ�GD�VR�ELOH�YVH�FDULQVNH�GDMDWYH�DOL�GDMDWYH�]�HQDNRYUHGQLP�XþLQNRP��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�
WDNH�PDWHULDOH��GHMDQVNR�SODþDQH� 

 
4. 'RORþEH�SUYHJD�GR�WUHWMHJD�RGVWDYND�VH�SUDY�WDNR�XSRUDEOMDMR�]D�HPEDODåR�Y�VPLVOX�GUXJHJD�

RGVWDYND����þOHQD��]D��GRGDWNH��QDGRPHVWQH�GHOH�LQ�RURGMH�Y�VPLVOX����þOHQD�LQ�]D�L]GHONH�Y�
JDUQLWXUDK�Y�VPLVOX�����þOHQD��þH�VR�WDNL�SUHGPHWL�EUH]�SRUHNOD� 

 
5. 'RORþEH� SUYHJD� GR� þHWUWHJD� RGVWDYND� VH� XSRUDEOMDMR� VDPR� ]D materiale, za katere  velja 

VSRUD]XP��1DGDOMH�QH�SUHSUHþXMHMR�XSRUDEH�VLVWHPD�FHQRYQLK�QDGRmestil, ki se uporabljajo 
SUL�L]YR]X�NPHWLMVNLK�L]GHONRY�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�VSRUD]XPD�� 

 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU  
 

����þOHQ 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelNH�V�SRUHNORP�L]��SRJRGEHQLFH��SUL��XYR]X��Y�GUXJR�GUåDYR�SRJRGEHQLFR��YHOMDMR�

XJRGQRVWL��VSRUD]XPD�RE�SUHGORåLWYL�ERGLVL� 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) Y�SULPHULK��GRORþHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX�����þOHQD��L]MDYH� izvoznika, v  nadaljevanju 
�L]MDYD� QD� UDþXQX��� QD� UDþXQX�� � REYHVWLOX� R� RGSUHPL� DOL� GUXJHP� WUJRYLQVNHP�
GRNXPHQWX�� NL� GRYROM� QDWDQþQR� RSLVXMH� WH� L]GHONH�� GD� MLK� MH� PRJRþH� SUHSR]QDWL��
EHVHGLOR�L]MDYH�QD�UDþXQX�MH�Y�3ULORJL�,9� 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih 

GRORþD�����þOHQ��YHOMDMR�XJRGQRVWL�VSRUD]XPD��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�NDWHUL�NROL�]JRUDM�
navedeni dokument.   

 
����þOHQ 

       
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi GUåDYH� L]YR]QLFH�QD�SRGODJL�SLVQH�

]DKWHYH�L]YR]QLND�DOL�QMHJRYHJD�SRREODãþHQHJD�]DVWRSQLND�QD�L]YR]QLNRYR�RGJRYRUQRVW� 
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2. 9� WD� QDPHQ� L]SROQL� L]YR]QLN� DOL� QMHJRY�SRREODãþHQL� ]DVWRSnik obrazca potrdila o prometu 
blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se 
L]SROQLWD�Y�HQHP�RG��MH]LNRY��Y�NDWHUHP�MH�VHVWDYOMHQ�WD�VSRUD]XP�LQ�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�
QRWUDQMHJD�SUDYD�GUåDYH�L]YR]QLFH��ýH�VR�QDSLVDQL�]�URNR��PRUDMR�ELWL�L]SROQMHQL�V�þUQLORP�LQ�
V� WLVNDQLPL� þUNDPL�� Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih 
YPHVQLK�YUVWLF��ýH�SROMH�QL�Y�FHORWL�]DSROQMHQR�� MH� WUHED�SRG�]DGQMR�YUVWLFR�RSLVD�SRWHJQLWL�
YRGRUDYQR�þUWR�LQ�SUHþUWDWL��SUD]HQ�SURVWRU�SRG�QMR. 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, 

GD�QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�RUJDQRY�GUåDYH�L]YR]QLFH��Y�NDWHUL�VH�L]GD�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�
(85���� NDGDU� NROL� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� Vtatus izdelkov s 
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

 
4. 3RWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�(85��� L]GDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� SRJRGEHQLFH�� þH� VH� L]GHONL�

ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�SRJRGEHQLFH�DOL�L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQih v 
���LQ����þOHQX��WHU�L]SROQMXMHMR�GUXJH�]DKWHYH�WHJD�SURWRNROD� 

 
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga 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.Ti organi tudi  
zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo 
preveriti, ali je prostor, namenjen opisX�L]GHONRY��L]SROQMHQ�WDNR��GD�L]NOMXþXMH�YVH�PRåQRVWL�
pripisov z namenom  goljufije. 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 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. 
 

����þOHQ� 
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. 1H�JOHGH�QD�VHGPL�RGVWDYHN�����þOHQD�VH�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���L]MHPRPD��ODKNR�

izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  þH� QL� ELOR� L]GDQR� RE� L]YR]X� ]DUDGL� QDSDN� DOL� QHQDPHUQLK� RSXVWLWHY� DOL� SRVHEQLK�

RNROLãþLQ� 
 
            ali 
 

 (b) þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP� ]DGRYROMLYR� GRNDåH�� GD� MH� ELOR� SRWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD�
(85���L]GDQR��YHQGDU�RE�XYR]X�L]�WHKQLþQLK�UD]ORgov 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. 
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3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po 
RSUDYOMHQHP�SUHYHUMDQMX��þH�VH�SRGDWNL�Y�L]YR]QLNRYL�]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem 
spisu. 

 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od naslednjih 

izrazov : 
 

 EN “ISSUED RETROSPECTIVELY” 

SL "IZDANO NAKNADNO" 

TR “SONRADAN VERÍLMISTÍR” 

  
5. =D]QDPHN� L]�þHWUWHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�YSLVDQ�Y�SROMH�2SRPEH�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�

EUR.1. 
  

����þOHQ 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. ýH�MH�ELOR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85���XNUDGHQR��L]JXEOMHQR�DOL�XQLþHQR��ODKNR�L]YR]QLN�

carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih 
dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 

 
EN “DUPLICATE” 
SL "DVOJNIK" 
TR “ÍKÍ1&Ë�1%6+$',5´ 
 
 
  

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 
prometu blaga EUR.1. 

 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, 

]DþQH�YHOMDWL�V�WHP��GDWXPRP� 
 
 

����þOHQ 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu 

 
ýH�VR� L]GHONL�V�SRUHNORP�GDQL�SRG�QDG]RU�FDULQVNLK�RUJDQRY�Y�SRJRGEHQLFL�� MH�PRJRþH�]DPHQMDWL�
SUYRWQR�GRND]LOR�R�SRUHNOX�]�HQLP�DOL�YHþ�SRWUGLOL�R�SRUHklu blaga EUR.1  zaradi pošiljanja vseh ali 
nekaterih izdelkov drugam v pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu 
blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani izdelki. 
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���D�þOHQ 
 

/RþHQR�NQMLJRYRGVNR�L]ND]RYanje 
 

1.  ýH�SUL�ORþHQHP�VNODGLãþHQMX�]DORJ�L]GHONRY�V�SRUHNORP�LQ�L]GHONRY�EUH]�SRUHNOD��NL�VR�HQDNL�
DOL� PHG� VHERM� ]DPHQOMLYL�� QDVWDQHMR� SUHFHMãQMH� VWURãNRYQH� DOL� PDWHULDOQH� WHåDYH�� ODKNR�
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako 
LPHQRYDQR�PHWRGR��ORþHQHJD�NQMLJRYRGVNHJD�L]ND]RYDQMD�� 

 
2.  7D�PHWRGD�PRUD�]DJRWRYLWL��GD�MH�ãWHYLOR�SULGREOMHQLK�L]GHONRY�Y�GRORþHQHP�GRJRYRUMHQHP�

REGREMX��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��HQDNR��NRW�EL�JD�GRELOL��þH�EL�ELOH�zaloge 
IL]LþQR�ORþHQH� 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da 

so ustrezni. 
 
4.  7D�PHWRGD�VH�YRGL�LQ�XSRUDEOMD�QD�SRGODJL�VSORãQLK�UDþXQRYRGVNLK�QDþHO��NL�YHOMDMR�Y�GUåDYL��

v kateri je bil izdelek narejen. 
 
5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 

NROLþLQH�L]GHONRY��NL�VH�ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��1D�]DKWHYR�FDULQVNHJD�RUJDQD�
XSRUDEQLN�GD�L]MDYR�R�WHP��NDNR�VR�ELOH�NROLþLQH�YRGHQH� 

 
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, 

þH� JD� XSRUDEQLN� NDNRU� NROL� QHSUDYLOQR� XSRUDEOMD� DOL� QH� L]SROQMXMH� NDWHUHJD� RG� GUXJLK�
SRJRMHY��GRORþHQLK�Y�WHP�SURWRNROX�� 

 
����þOHQ 

 
3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 

 
1. Izjavo na rDþXQX��RPHQMHQR�Y��SRGRGVWDYNX��E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD��ODKNR�GD� 

 
(a) SRREODãþHQL�L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD� 
 
            ali 

 
(b) NDWHUL�NROL�L]YR]QLN�]D�YVDNR�SRãLOMNR��NL�MR�VHVWDYOMD�HQ�DOL�YHþ�SDNHWRY��NL�YVHEXMHMR�

izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 
 
2. ,]MDYR�QD�UDþXQX�MH�PRåQR�GDWL��þH�VH�L]GHONL��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD��ODKNR�ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�

SRUHNORP�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH�DOL� L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y���� LQ����þOHQX�� LQ�
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
3. ,]YR]QLN��NL�GDMH�L]MDYR�QD�UDþXQX��PRUD�ELWL�NDGDU�NROL��SULSUDYOMHQ��GD��QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�

RUJDQRY� GUåDYH� L]YR]QLFH� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 
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4. ,]MDYR� QD� UDþXQX�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y� 3ULORJL� ,9�� PRUD� L]YR]QLN� QDWLSNDWL�� RGWLVQLWL� DOL�
QDWLVQLWL� QD� UDþXQ�� REYHVWLOR� R� RGSUHPL� DOL� GUXJ� WUJRYLQVNL� GRNXPHQW� Y� HQL� RG� MH]LNRYQLK�
UD]OLþLF�� NL� VR� QDYHGHQH� Y� WHM� SULORJL�� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� QRWUDQMHJD� SUDYD� GUåDYH�
L]YR]QLFH��ýH�MH�QDSLVDQD�]�URNR��PRUD�ELWL�QDSLVDQD�V�þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL� 

 
5. ,]MDYH� QD� UDþXQX� PRUDMR� LPHWL� L]YLUQL� ODVWQRURþQL� SRGSLV� L]YR]QLND�� 9HQGDU� � VH� � RG�

SRREODãþHQHJD� L]YR]QLND� Y� VPLVOX� � ���� þOHQD� QH� ]DKWHYD�� GD� SRGSLVXMH� WDNH� L]MDYH�� þH� VH�
FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�L]YR]QLFH�SLVQR�]DYHåH��GD�VSUHMHPD��SROQR�RGJRYRUQRVW�]D�YVDNR�
L]MDYR�QD�UDþXQX��SR�NDWHUL�JD�MH�PRJRþH�SUHSR]QDWL��NRW�GD�MR�MH�ODVWQRURþQR�SRGSLVDO� 

 
6. ,]MDYR�QD�UDþXQX�ODKNR�GD�L]YR]QLN�RE�L]YR]X�L]GHONRY, na katere se nanaša, ali naknadno,  

þH� MH�SUHGORåHQD�FDULQVNLP�RUJDQRP�Y�GUåDYL�XYR]QLFL� �QDMNDVQHMH�Y�GYHK� OHWLK� �SR�XYR]X�
izdelkov, na katere se nanaša. 

 
����þOHQ 

 
3RREODãþHQL�L]YR]QLN 

 
1. &DULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH�ODKNR�SRREODVWLMR�NDWHUHJD�NROi izvoznika, v nadaljevanju 

�SRREODãþHQHJD�L]YR]QLND���NL�SRJRVWR�SRãLOMD�L]GHONH�SR�WHP�VSRUD]XPX��GD�GDMH�L]MDYH�QD�
UDþXQX� QH� JOHGH� QD� YUHGQRVW� L]GHONRY�� QD� NDWHUH� VH� QDQDãD�� ,]YR]QLN�� NL� SURVL� ]D� WDNR�
SRREODVWLOR��PRUD�SUHGORåLWL� ]DGRYROMLYD�GRND]LOD�FDrinskim organom o statusu porekla teh 
izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. &DULQVNL� RUJDQL� ODKNR� � RGREULMR� VWDWXV� SRREODãþHQHJD� L]YR]nika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
 
3. &DULQVNL�RUJDQL�GRGHOLMR�SRREODãþHQHPX�L]YRzniku številko carinskega pooblastila, ki mora 

ELWL�QD�L]MDYL�QD�UDþXQX� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL�VSUHPOMDMR�LQ�QDG]RUXMHMR��NDNR�SRREODãþHQ�L]YR]QLN�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR� 
 
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooEODãþHQL�

L]YR]QLN�QH�SUHGORåL�GRND]LO��QDYHGHQLK�Y�SUYHP�RGVWDYNX��QH�L]SROQMXMH�SRJRMHY��QDYHGHQLK�
Y�GUXJHP�RGVWDYNX��DOL��GUXJDþH�QHSUDYLOQR�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR�� 

 
����þOHQ 

 
Veljavnost dokazila o poreklu 

 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datXPD�L]GDMH�Y�GUåDYL�L]YR]QLFL�LQ�PRUD�ELWL�Y�WHP�

URNX�SUHGORåHQR�FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so �FDULQVNLP�RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH�SUHGORåHQD�SR�L]WHNX�URND�]D�

SUHGORåLWHY��GRORþHQHJD�Y�SUYHP�RGVWDYNX��VH�ODKNR�VSUHMPHMR�zaradi uporabe preferencialne 
REUDYQDYH�� þH� MLK� ]DUDGL� L]MHPQLK� RNROLãþLQ� QL� ELOR� PRåQR� SUHGORåLWL� GR� GRORþHQHJD�
NRQþQHJD�GDWXPD� 
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3. 9�GUXJLK� SULPHULK� SUHGORåLWYH� ]� ]DPXGR� ODKNR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� VSUHMPHMR�
GRND]LOD�R�SRUHNOX��þH�VR�MLP�ELOL�L]GHONL�SUHGORåHQL�SUHG�WHP�NRQþQLP�GDWXPRP� 

 
����þOHQ 

       
3UHGORåLWHY�GRND]LOD��R�SRUHNOX 

 
'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� SUHGORåLMR� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� XYR]QLFH� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL�� NL� VH�
XSRUDEOMDMR� Y� WHM� GUåDYL�� 2PHQMHQL� RUJDQL� ODKNR� ]DKWHYDMR� SUHYRG� GRkazila o poreklu ter lahko 
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki 
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma .  

 
����þOHQ� 

       
Uvoz po delih 

 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih,� NL� MLK� SUHGSLãHMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH��
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega pravila 
harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 
harmoniziranega sLVWHPD�� XYDåDMR� SR� GHOLK�� VH� ]D� WH� L]GHONH� SUL� SUYHP� GHOQHP� XYR]X� FDULQVNLP�
RUJDQRP�SUHGORåL�HQR�VDPR�GRND]LOR�R�SRUHNOX� 
 
 
 
 

����þOHQ 
 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del 

RVHEQH�SUWOMDJH�SRWQLNRY��VH�SUL]QDYDMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP��QH�GD�EL�ELOR�WUHED�SUHGORåLWL�
GRND]LOR�R�SRUHNOX��þH�VH�WL�L]GHONL�QH�XYDåDMR�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH�LQ�MH�ELOD�GDQD�L]MDYD��GD�
XVWUH]DMR� ]DKWHYDP� WHJD� SURWRNROD�� LQ� QL� GYRPD� R� UHVQLþQRVWL� WDNH� L]MDYH�� ýH� VH� L]GHONL�
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list 
SDSLUMD��NL�VH�SULORåL�WHPX�GRNXPHQWX� 

 
 
2. 2EþDVQL�XYR]��SUL�NDWHUHP�JUH�OH�]D�L]GHONH�]D�RVHEQR�XSRUDER�SUHMHPQLNRY�DOL�SRWQLNRY�DOL�

njihovih GUXåLQ��VH�QH�ãWHMH�]D�XYR]�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH��þH�MH�L]�QDUDYH�LQ�NROLþLQH�L]GHONRY�
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 

1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
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����þOHQ 
 

6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
'RNXPHQWL��RPHQMHQL�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�LQ�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD��NL�VH�XSRUDEOMDMR�
]D�GRND]RYDQMH��GD�VH�L]GHONL��]DMHWL�V�SRWUGLORP�R�SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDYR�QD�UDþXQX, lahko 
ãWHMHMR�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�L]�GUåDYH�SRJRGEHQLFH�DOL�L]�HQH�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y����LQ����
þOHQX�LQ�L]SROQMXjejo druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi naslednji:  
 
(a) neposredno  o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev tega blaga, 

kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu; 
 
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali sestavljeni v eni 

od  pogodbenic,  kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od  pogodbenic, 

izdani  ali sestavljeni v tej pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(d) potrdila o prometu blagD� (85��� DOL� L]MDYH� QD� UDþXQLK�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD�

uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v eni od pogodbenici v skladu s tem 
SURWRNRORP�DOL�Y�HQL�RG�GUXJLK�GUåDY��RPHQMHQLK�Y���LQ�����þOHQX�Y�VNODGX�V�SUDYLOL�R�SRUHNOX��
ki so enaka kot pravila v tem protokolu . 

 
����þOHQ 

 
6KUDQMHYDQMH�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 

 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

KUDQLWL�GRNXPHQWH���QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
2. IzvoznLN�� NL� GDMH� L]MDYR� QD� UDþXQX�� PRUD� YVDM� WUL� OHWD� KUDQLWL� NRSLMR� WH� L]MDYH� NRW� WXGL�

GRNXPHQWH��QDYHGHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
3 &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�L]YR]QLFH��NL�L]GDMDMR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����PRUDMR�YVDM�

tri leta hraniti zahteve,  nDYHGHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX�����þOHQD�� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL��GUåDYH�XYR]QLFH�PRUDMR�YVDM�WUL�OHWD�KUDQLWL�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�(85���

LQ�L]MDYH�QD�UDþXQLK��NL�VR�MLP�ELOL�SUHGORåHQL� 
 

����þOHQ� 
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. ýH� VR� XJRWRYOMHQH� PDQMše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu  in tistimi na 

GRNXPHQWLK�� NL� VR� ELOL� SUHGORåHQL� FDULQVNHPX� RUJDQX� ]DUDGL� L]SROQMHYDQMD� XYR]QLK�
IRUPDOQRVWL� ]D� L]GHONH�� WR� ãH� QH� SRPHQL� QLþQRVWL� RPHQMHQHJD� GRND]LOD�� þH� VH� SUDYLOQR�
ugotovi, da ta dokument ustrH]D�SUHGORåHQLP�L]GHONRP� 
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2. 2þLWQH�REOLNRYQH�QDSDNH��NRW�VR�QSU��WLSNDUVNH��QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QH�PRUHMR�ELWL�UD]ORJ�
]D�]DYUQLWHY��þH�WH�QDSDNH�ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 

 
����þOHQ 

       
=QHVNL��L]UDåHQL�Y�HYULK 

 
1. Za XSRUDER�GRORþE� L]� WRþNH�E��SUYHJD�RGVWDYND����� þOHQD� LQ� WUHWMHJD�RGVWDYND����� þOHQD�Y�

SULPHULK��NR�VH�L]GD�UDþXQ�Y�GUXJL�YDOXWL�NRW�HYUR��YVDNR�OHWR�YVDND�RG��GUåDY��RPHQMHQLK�Y�
���LQ�����þOHQX���GRORþL�]QHVNH�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�GUåDY��NL�XVWUH]DMR�]QHVNRP��L]UDåHQLP�Y�
evrih. 

 
2.  =D�SRãLOMNR�VH�ODKNR�XYHOMDYOMDMR�XJRGQRVWL�Y�VNODGX�V�WRþNR�E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�DOL�

V� WUHWMLP� RGVWDYNRP� ���� þOHQD� V� VNOLFHYDQMHP� QD� YDOXWR�� Y� NDWHUL� VH� L]GD� UDþXQ�� JOHGH� QD�
]QHVHN��NL�JD�MH�GRORþLOD�WD�GUåDYD� 

 
3.  Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti 

QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVNRY�� L]UDåHQLK�Y�HYULK��SR�WHþDMX�QD�SUYL�GHORYQL�GDQ�Y�RNWREUX�LQ�VH�
uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Pogodbenice se uradno obvesti o teh zneskih. 

 
4.  'UåDYD� ODKNR� ]DRNURåL� QDY]JRU� DOL� QDY]GRO� ]QHVHN�� NL� JD� GREL� SUL� SUHUDþXQDYDQMX�Y� HYULK�

L]UDåHQHJD� ]QHVND�� Y� QDFLRQDOQR� YDOXWR�� =DRNURåHQL� ]QHVHN� VH� RG� ]QHVND�� NL� VH� GREL� SUL�
SUHUDþXQX��QH�VPH�UD]OLNRYDWL�]D�YHþ�NRW���RGVWRWNRY��'UåDYD�ODKNR�REGUåL�QHVSUHPHQMHQR�
SURWLYUHGQRVW�Y�QDFLRQDOQL�YDOXWL�]QHVND��L]UDåHQHJD�Y�HYULK��þH�RE�OHWQL�XVNODGLWYL�L]�WUHWMHJD�
RGVWDYND� SUHUDþXQ� WHJD� ]QHVND� SUHG� NDNUãQR� NROL� ]DRNURåLWYLMR� YHþML� ]D� PDQM� NRW� ���
odstotkov  protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko 
]DGUåL�QHVSUHPHQMHQD��þH�EL�SUHUDþXQ�SRY]URþLO�]PDQMãDQMH�WH�SURWLYUHGQRVWL� 

 
5.  6NXSQL� RGERU� QD� ]DKWHYR� NDWHUH� NROL� RG� SRJRGEHQLF� SUHJOHGD� Y� HYULK� L]UDåHQH� ]QHVNH��

6NXSQL� RGERU� SUL� WHP� SUHJOHGX� XSRãWHYD� ]DåHOHQR� RKUDQMDQMH� UHDOQLK� XþLQNRY� WHK�
YUHGQRVWQLK�RPHMLWHY��9�WD�QDPHQ�VH�ODKNR�RGORþL�]D�VSUHPHPER�]QHVNRY��L]UDåHQLK�Y�HYULK� 

 
 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

����þOHQ 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
 1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno i]PHQMDMR� Y]RUþQH� RGWLVH� åLJRY�� NL� MLK�

uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove 
FDULQVNLK�RUJDQRY��RGJRYRUQLK�]D�SUHYHUMDQMH��WHK�SRWUGLO�LQ�L]MDY�QD�UDþXQLK. 
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2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si pogodbenici prek pristojnih carinskih 
uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 
DOL�L]MDY�QD�UDþXQLK�WHU�WRþQRVWL�LQIRUPDFLM��NL�VR�WDP�QDYHGHQH� 

         
����þOHQ 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. 'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� QDNQDGQR� SUHYHUMDMR� QDNOMXþQR� DOL� NDGDU� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH�

XYR]QLFH�XSUDYLþHQR�GYRPLMR�R�SULVWQRVWL� WHK�GRNXPHQWRY��VWDWXsu porekla teh izdelkov ali 
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. =DUDGL� L]YDMDQMD� GRORþE� SUYHJD� RGVWDYND� PRUDMR� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� YUQLWL�

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in UDþXQ��þH�MH�ELO�SUHGORåHQ��L]MDYR�QD�UDþXQX�DOL�NRSLMR�WHK�
GRNXPHQWRY� FDULQVNLP� RUJDQRP� GUåDYH� L]YR]QLFH�� LQ� þH� MH� XVWUH]QR�� QDYHVWL� UD]ORJH� ]D�
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen dokument ali 
LQIRUPDFLMD��NL�NDåH��GD�VR�SRGDWNL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QDSDþQL� 

 
3. 3UHYHUMDQMH�RSUDYOMDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�L]YR]QLFH� V ta namen imajo pravico zahtevati 

katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri 
koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. ýH� VH� FDULQVNL� RUJDQL� GUåDYH� XYR]QLFH� RGORþLMR�� GD� ERGR� ]DþDVQR� SUHQHKDOL� SUL]QDYDWL�

preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem kR� þDNDMR� QD� L]LGH� SUHYHUMDQMD�� PRUDMR�
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

REYHãþHQL� þLP�SUHM� �� ,]LGL�PRUDMR� MDVQR�SRND]DWL�� DOL� VR�GRNXPHQWL�YHURGRVWRMQL� LQ� þH� VH�-
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz  pogodbenice ali iz ene 
RG� GUXJLK� GUåDY�� NL� VR� RPHQMHQH� Y� � ��� LQ� ��� þOHQX� � WHU� L]SROQMXMHMR� GUXJH� ]DKWHYH� WHJD�
protokola. 

 
6. ýH� Y� SULPHULK� XSUDYLþHQHJD� GYRPD� QL� RGJRYRUD� Y� GHVHWLK�PHVHFLK� RG� GDWXPD� ]DKWHYH� ]D�

SUHYHUMDQMH�� DOL� þH� RGJRYRU� QH� YVHEXMH� ]DGRVWQH� LQIRUPDFLMH� ]D� GRORþLWHY� YHURGRVWRMQRVWL�
obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali 
SUHYHUMDQMH�� UD]HQ� Y� L]MHPQLK� RNROLãþLQDK�� ]DYUQHMR� XSUDYLþHQRVW� ]D� SUHIHUHQFLDOQR�
obravnavo. 

 
����þOHQ 

 
Reševanje sporov 

 
ýH� SULGH� GR� VSRURY� Y� ]YH]L� V� SRVWRSNL� � SUHYHUMDQMD� L]� ���� þOHQD�� NL� MLK� QL� PRJRþH� UHãLWL� PHG�
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
SUHYHUMDQMD��DOL�þH�VH�SRMDYL�YSUDãDQMH�JOHGH�UD]ODJH�WHJD�SURWRNROD��MLK�MH�WUHED�SUHGORåLWL�6NXSQHPX�
odboru.  
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9�YVHK�SULPHULK�VH�VSRUL�PHG�XYR]QLNRP�LQ�FDULQVNLPL�RUJDQL�GUåDYH�XYR]QLFH�UHãXMHMR�Y skladu z 
]DNRQRGDMR�WH�GUåDYH�  

 
 

����þOHQ 
 

Kazni 
 
.D]QRYDQ�ER�YVDNGR��NL�VHVWDYL�DOL�SRY]URþL��GD�VH�VHVWDYL�GRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke, 
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
 
 

����þOHQ� 
 

Proste cone 
 
1. Pogodbenici ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, 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 niso opravljeni drugi postopki razen, 
RELþDMQLK��NL�VR�SRWUHEQL�]D�SUHSUHþHYDQMH�QMLKRYHJD�SRVODEãDQMD� 

  
2. ýH�VH�NRW�L]MHPD�RG�GRORþE�L]�SUYHJD�RGVWDYND�L]GHONL�V�SRUHNORP�L]�SRJRGEHQLFH��NL�LPDMR�

dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, 
pristojni orgaQL�QD�L]YR]QLNRYR�]DKWHYR�L]GDMR�QRYR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����þH�MH�
RSUDYOMHQD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WHJD�SURWRNROD� 

 
 
 
 

VII. ODDELEK 
 

.21ý1(�'2/2ý%(� 
 

����þOHQ 
Spremembe in dopolnitve protokola 

 
6NXSQL�RGERU�ODKNR�RGORþL��GD�VSUHPHQL�DOL�GRSROQL�GRORþEH�WHJD�SURWRNROD� 

 
����þOHQ 

 
Pododbor za carinske zadeve  

 
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za carinske zadeve, da pomaga pri opravljanju 
QMHJRYLK�QDORJ�WHU�]DJRWDYOMD�QHQHKQR�REYHãþDQMH�LQ�SRVYHWRYDQMH�PHG�VWURNRYQMaki 
 
Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s 
carinskimi zadevami in vprašanji porekla.  
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����þOHQ 
 

Priloge 
 

Priloge I do V  k temu protokolu so njegov sestavni del. 
 

����þOHQ 
 

Blago v tranzitu in v hrambi  
 

DolRþEH�WHJD�VSRUD]XPD�VH�ODKNR�XSRUDEOMDMR�]D�EODJR��NL�XVWUH]D�GRORþEDP�WHJD�SURWRNROD�LQ�NL�MH�
QD� GDQ� ]DþHWND� YHOMDYQRVWL� WHJD� VSRUD]XPD� QD� SRWL� DOL� Y� ]DþDVQL� KUDPEL� Y� SRJRGEHQLFL� ERGLVL� Y�
FDULQVNHP�VNODGLãþX�DOL�SURVWL�FRQL��VH�ODKNR�VSUHMPH�NRW�EODJR�V�SRUHNORP��þH�VH�Y�ãWLULK�PHVHFLK�RG�
WHJD� GDWXPD� FDULQVNLP� RUJDQRP� XYR]QH� SRJRGEHQLFH� SUHGORåLMR� GRND]LOR� R� SRUHNOX�� NL� VR� JD�
pristojni organi izvozne pogodbencie naknadno izdelali, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo 
neposredni transport blaga. 
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za zadostiobdelane ali predelane v smislu 6.
člena .

Opomba 2:

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

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

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

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

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status
blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v
drugi tovarni v pogodbenicah.

Na primer:

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

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se

pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v tej pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla
ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih mate-
rialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. 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 ni.

3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe " izdelava iz materialov  iz katere koli tarifne
številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli
tarifne številke (tudi materiali istega opisa in iz istega
poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 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..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne
števike, vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot
je izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo  materiali iz
katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot
izdelek v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

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

Na primer:

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

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

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

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

Opomba 4:

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

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

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

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

Opomba 5:

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

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

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlins-
ka  tekstilna  vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– prevodni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)

– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)

–  druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

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

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

– izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana pre-
ja), ki  vključujejo trak  z jedrom iz aluminijaste foli-
je ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega
z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne prese-
ga 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima sloje-
ma

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko  uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega   10% teže
preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali vol-
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nena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih
se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje),
ali kombinacija obeh prej  uporabi, če njihova skupna
teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

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

Na primer:

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

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

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

Opomba 6:

6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni
materiali (razen  vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu,
lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je
drugačna od tarifne številke izdelka  in če  njihova
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

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

Na primer:

Če pravilo v seznamu 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, čeprav  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
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

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

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katal-
izatorja, razen obdelave za razžveplanje,  kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar
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se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;

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

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

p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote,

parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase
olja) iz tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko
kristalizacijo.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine
žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino
žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki 

dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

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

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

2. pgl. Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 1. in 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

3.  pgl. Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri  so vsi upora-
bljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smet-
ana, jogurt, kefir in drugo fermen-
tirano ali  kislo mleko in smetana, 
koncentrirano ali ne, z  dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil, aroma-
tizirano ali z dodanim sadjem, lupi-
nastim sadjem ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

4. poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok 

(razen ananasovega, citronin-
ega ali grenivkinega) iz tar. št. 
2009 s poreklom, in

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

ex 5. pgl. Proizvodi živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje ščetin 
in dlak.

6. pgl. Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

6. poglavja v celoti pridobljeni, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.
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7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 7. poglavja v celoti 
pridobljeni.

8. pgl. Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v 

celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  pri-
dobljeni, in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17. poglavja ne 
presega 30 % vrednosti cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl. Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki vse-
bujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere 
koli tarifne številke.

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 10. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl. Proizvodi mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenični gluten; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita, užitne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713

Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar. št. 0708.

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske in zdravilne rastline; slama in 
krma 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 12. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
1301 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sred-
stva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski proizvodi, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 14. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja živalskega in rastlin-
skega izvora in proizvodi nji-
hovega razkrajanja; predelane 
užitne masti; voski živalskega in 
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot 
je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja maščoba (vključno z mas-
tjo) in piščančja maščoba, razen 
tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar.št.0203, 
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 
0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih izdelkov iz tar. 
št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih izdelkov iz tar. št. 
0207.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1502 Maščobe živali vrste goved, ovac 
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz 
tar. št. 0506.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni 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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz 2.  poglavja v 
celoti pridobljeni.

1507 do 1515 Rastlinska olja in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega jedra, 
babasu, tungovo in oiticica olje, 
mirtin vosek in japonski vosek, 
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, 
razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja

- Drugo

Izdelava iz drugih materialov iz 
tar. št. od 1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni rastlinski materiali v celoti pri-
dobljeni.

1516 Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, reesterificirani 
ali elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje nepre-
delani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 

2. poglavja v celoti pridobljeni, 
in 

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

1517 Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj živalskega 
ali rastlinskega izvora ali frakcij 
različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, primerni za prehrano, 
razen jedilnih masti ali olj ali nji-
hovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
-  so vsi uporabljeni materiali iz 

2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni, in

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo materi-
ali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 
in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali 
- so vsi uporabljeni materiali iz 

3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza v trdnem stanju, z 
dodatki za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov iz 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodat-
kov za aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice umet-
nega ter naravnega medu; kara-
melni sladkor:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Kemično čista maltoza in fruk-
toza

- Drugi sladkorji v trdnem stanju 
z dodatki za aromatiziranje ali 
barvili

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov iz 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali že s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatki za 
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z 
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

18. pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v količini manj kot 40 mas. 
%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo,  ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 
0401 do 0404 brez dodatka 
kakavovega prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini manj 
kot 5 mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, 
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Sladni  ekstrakt

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali drugimi 
snovmi) ali drugače pripravljene, 
kot so: špageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %  
mesa, klavničnih izdelkov, rib, 
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa upora-
bljena žita in  žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
-  so vsa uporabljena žita in  

žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, in

- so vsi uporabljeni materiali iz 
2. in 3. poglavja v celoti pri-
dobljeni.

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz krompir-
jevega 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 obliki kosmičev ali druge 
oblike (razen moke, drobljencev in 
zdroba), predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena 

žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in koruze vrste 
Zea indurata, in njunih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, in 

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega: hostije, 
prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, 
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz 11.  poglavja.

ex 20. pgl. Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški ali 
drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je  vse upora-
bljeno sadje, oreški ali vrtnine v 
celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo naj-
manj 5 mas.% škroba, pripravljeni 
ali konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in ex 
2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzervi-
ran drugače kot v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, oreški, sadne 
lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (suhi, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji ali pireji iz oreškov in 
sadne paste  ali paste iz oreškov, 
dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost  vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 2008 - Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola

- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih oreškov in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 
0801, 0802 in od 1202 do 1207 
presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št., 

razen iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani 
in brez dodatka alkohola, z dodat-
kom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl. Razna živila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na 
osnovi kave, pravega čaja ali maté 
čaja; pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki in nji-
hovi ekstrakti, esence in koncent-
rati

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena.

2103
Pripravki za omake in pripravljene 
omake, kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice začimbnih 
sredstev; gorčična moka in zdrob 
in pripravljena gorčica:

- Pripravki za omake in pripravl-
jene omake, kombinirane 
začimbe in kombinirane 
mešanice začimbnih sredstev 

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabi gorčična moka ali zdrob 
ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen priprav-
ljenih ali konzerviranih vrtnin iz 
tar. št. od 2002 do 2005.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2106 Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl. Pijače, alkoholi in kis; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni.

2202 Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge brezalko-
holne pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v 
tar. št. 2009

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali  grenivk-
inega) s poreklom.

2207 Nedenaturiran etanol (nevtralni, 
sintetični ali fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali 
več; denaturirani etanoli, s katero 
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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2208 Nedenaturirani etanol, z vseb-
nostjo manj kot 80 vol.%; destilati, 
likerji  in druge alkoholne pijače s 
katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz  tar. št. 2207 
ali 2208, in

- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti pri-
dobljeni, 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 indus-
trije; pripravljena krma za živali; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti 
iz rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali iz   2. in 3. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin 
za namakanje), z vsebnostjo pro-
teinov, računano na suh proizvod, 
več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabl-
jena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki 
ekstrakcije olivnega olja, ki vse-
bujejo več kot 3 mas. % olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri so vse upora-
bljene olive v celoti pridobljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, slad-

kor ali melase, meso ali mleko 
s poreklom, in

-  so vsi uporabljeni materiali iz 
3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi materiali 
iz 24. poglavja v celoti pridobl-
jeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri je najmanj 70 
ut % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 s porek-
lom.

ex 25. pgl. Sol; žveplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504 Naravni grafit, z obogateno vse-
bino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega 
grafita.

ex 2515 Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke ali 
plošče debeline do vključno 25 
cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali kako 
drugače razrezani v kvadratne ali 
pravokotne bloke ali plošče 
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 Dolomit, žgan (magnezijev-kal-
cijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen tal-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo pečenega (sintranega) mag-
nezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabi naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncen-
trata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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26. pgl. Rude, žlindre in pepeli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
proizvodi njihove destilacije; bitu-
minozne snovi; mineralni voski; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih masa aromatskih 
sestavin presega maso nearo-
matskih sestavin, ki so podobna 
mineralnim oljem dobljenim z des-
tilacijo katrana iz črnega premoga 
pri visoki temperaturi, katerih se 
65 vol. % ali več destilira pri tem-
peraturi do 250o C (vključno z 
mešanicami naftnih olj in ben-
zenom), za pogonsko gorivo ali 
kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Surova olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov 

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih materialov.

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih materia-
lov, razen surovih ter proizvodi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, ki vsebujejo po masi 
70 % ali več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih materia-
lov, če so ta olja osnovne sesta-
vine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov . (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene  
izdelkov franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelkov franko tovarna.

2712 Vazelin; parafinski vosek, mik-
rokristalni vosek iz nafte, stiskani 
parafini, ozokerit, vosek iz rjavega 
premoga ali lignita, vosek iz šote, 
drugi mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov.  (2)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelkov franko tovarna.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

Postopki  rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih pro-
cesov.(1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in  katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineral-
nega katrana ali mineralne 
katranske smole (npr.: bizumi-
nozni kit, “cutback”)

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova  skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28. pgl. Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih zemel-
jskih kovin in radioaktivnih ele-
mentov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetrabo-
rata pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 29. pgl. Organski kemijski proizvodi; razen 
za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

 
ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2902 Cikloalkani in cikloalkeni (razen 
azulenov), benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot pogonsko 
gorivo ali za kurjavo

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2905 Kovinski alkoholati alkoholov iz te 
tar. št. in  iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  2905. Lahko 
pa se uporabijo kovinski alkohol-
ati iz te tar. št.  pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

2915 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline, njihovi halogenski, 
sulfo-,nitro-ali 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 halogen-
ski sulfo-, nitro-in nitrozo-
derivati

- Ciklični acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski, 
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
2909 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

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.

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika;

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar 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

ex 2939

Nukleinske kisline in njihove soli, 
kemično določene ali ned-
oločene; druge heterociklične 
spojine

Koncentrati iz makove slame, ki 
vsebujejo manj kot 50 mas.% 
alkaloidov  

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar 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 pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 30. pgl. Farmacevtski proizvodi; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi ter modificirani imu-
nološki proizvodi, dobljeni po 
biotehničnih postopkih ali kako 
drugače; cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen kvasovk) 
in podobni proizvodi:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh 
sestavin ali več, ki so pomešani 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ali nepomešani 
izdelki za te namene, pripravl-
jeni v odmerjene doze ali v 
oblike ali pakiranje za prodajo 
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo:

- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako,  kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - živalska kri, pripravljena za ter-
apevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali , ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina, globulina iz 
krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek,  
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - hemoglobin, globulin iz krvi in 
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

- - drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št. 3002. Lahko 
pa se  uporabijo materiali, ki so 
opisani enako, kot je izdelek, 
pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

3003 in 3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. 
št. 3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. 
št. 2941

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega    20 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3003 in 3004 pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materalov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna .

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3006 Odpadni farmacevtski proizvodi 
definirani z opombo 4(k) v tem 
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, 
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl Gnojila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente -dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; proizvodi iz tega poglavja v 
tabletah ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do vključno 10 kg bruto 
mase; razen za:

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

-  pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve, pig-
menti in druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti in 
druge tesnilne mase; tiskarske 
barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.                      

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz tar. 
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz tar. št. 
3205 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfum-
erijski, kozmetični in toaletni 
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s 
terpeni), vključno z zgoščenimi 
(trdimi) olji (concretes) in čistimi 
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in maščob 
v masteh, neeteričnih oljih, voskih 
ali podobnem, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo 
ali maceracijo; stranski terpenski 
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  materiali iz 
druge "skupine" (4) v tej tar. št. 
Lahko pa se uporabijo materiali iz 
iste skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 34. pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravl-
jeni voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni proiz-
vodi, paste za modeliranje in 
"zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali 
olj, pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov

Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (1)

ali

Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne pre-
sega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitu-
minoznih mineralov, stisn-
jenega parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 

lastnost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso 

kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih alko-
holov, ki imajo lastnost voskov 
iz tar. št.  3823, in 

- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna  
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dek-
strina in drugih modificiranih 
škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z  drugimi 
materiali iz tar. št.  3505.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični proiz-
vodi; vžigalice; piroforne zlitine; 
vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka,  pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 37. pgl. Proizvodi za fotografske in kine-
matografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

3701 Fotografske plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetl-
jeni, iz kakršnega koli materiala, 
razen  iz papirja, kartona ali teks-
tila; plan filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plan filmi za trenutno (hitro) 
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št.  3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega    30 % 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št.  3701 
in 3702. Lahko pa  se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3701 in 3702, 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
na svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz  tar. št.  3701 
in 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 iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz  tar. št. od 
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske industr-
ije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka , pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3801 - Koloidni grafit  v oljni suspenziji 
in polkoloidni grafit; ogljikove 
paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica  z mineralnimi olji z 
več kot 30 mas.% grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
3403 ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal olje Rafiniranje surovega tal olja. 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  sulfat-
nega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3806 Smolni estri (ester gums) Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni proizvodi, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo ali 
kot preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče in 
muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki se upora-
bljajo v tekstilni, papirni, usnjarski 
in podobnih industrijah, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 50 % cena izdelka franko 
tovarna.

3811 Preparati zoper detonacijo, anti-
oksidanti, preparati za prepreče-
vanje kopičenja smole, za 
zboljšanje viskoznosti, preparati 
za preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se uporabljajo v 
iste namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna 
olja, ki vsebujejo naftna olja ali 
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz  tar. št.  
3811 ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3812 Pripravljeni pospeševalci vul-
kanizacije, sestavljeni plastifika-
torji za gumo in plastične mase, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za gumo in 
plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje 
premazov ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, dopi-
rane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki  po masi ne 
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali labora-
torijski reagenti na nosilcu ali brez 
njega, razen tistih iz  tar. št.  3002 
ali 3006; standardni referenčni 
vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3823 Industrijske maščobne monokar-
bonske kisline; kisla olja iz rafi-
nacije; industrijski maščobni 
alkoholi

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno z   drugimi 
materiali iz tar. št.  3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični proizvodi in preparati 
kemijske industrije in sorodnih 
industrij (vključno tudi s tistimi, ki 
so sestavljeni iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu:

- Naslednji iz te tarifne številke:

- - Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska 
jedra na osnovi naravnih 
smolnih izdelkov

- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
št. 2905

- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofenirane sulfonske 
kisline, iz olj pridobljenih iz 
bituminoznih  mineralov in nji-
hovih soli

- - Ionski izmenjalci

- - Sušilci (getterji) za vakuumske 
cevi

- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

- - Amoniakova voda in izkoriščeni 
oksidi dobljeni pri čišenju plina 
iz  premoga

- - Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste tar.št., 
kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- - Fuzelno in dipelovo olje

- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

3901 do 3915 Plastične mase v primarnih obli-
kah; odpadki, ostružki in ostanki iz 
plastike; razen za tar. št. ex 3907 
in 3912, za kateri so pravila 
določena v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna; 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.   Lahko pa 
se uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, pod 
pogojem , da njihova skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov iz 
39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna in /
ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol 
A) polikarbonata.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3912 Celuloza in njeni kemični derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih obli-
kah

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz iste tar. 
št., kot je izdelek 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 pravokot-
nih (vključno z kvadratnimi); 
drugi izdelki, bolj  obdelani kot 
le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

- - izdelki adicijske homopolimer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99 mas. 
% celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenih 
materialov ne presega 25% 
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov  iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (5)

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 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, pred-
vsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz iste tar. 
št., kot je tar. štev. izdelka,  ne 
presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poli-
estrskih folij debeline manj kot 
23 mikronov. (6)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

3922 do 3926 Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 40. pgl Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in 
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kavčuka, ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume z zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji (plasti) in 
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka 
(gume):

- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 
in 4012.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovc ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno.

4104 do  4106 Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali necepl-
jena, toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož.

ali

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112 in 4113 Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar.št. od 
4104 do 4113.

ex 4114 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
od 4104 do 4106, 4112 ali 4113 
pod pogojem, da njihova  skupna 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno:

- Plošče, križi in podobne oblike Beljenje ali barvanje, vključno  z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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4303 Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna 
iz tar. št. 4302.

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (razčetverjen) Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali na koncih spojen, debeline nad 
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje 
s spajanjem na koncih.

ex 4408 Listi za furniranje (vključno s tis-
timi, ki so pridobljeni z rezanjem 
laminiranega lesa) in za vezane 
plošče debeline do vključno 6 
mm, spojene in drug les, žagan 
po dolžini, rezan ali lupljen 
debeline do vključno 6 mm, skobl-
jan, brušen  ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409 Les, profiliran vzdolž katerega koli 
roba, konca ali strani,  vključno  s 
skobljanim, brušenim ali na kon-
cih spojenim:

- Brušeni ali na koncih spojeni Brušenje  ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do ex 
4413

Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo deko-
racijo in druge oblikovane plošče

Predelava v profiliran les (pero in 
utor) ali okrasne letve.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razre-
zane na določeno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi trgovski 
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4418 - Stavbno pohištvo in drugi les-
eni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se 
uporabijo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in 
utori) ali okrasne letve.

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. 
št., razen lesene žice iz tar. št. 
4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; košarski 
in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlak-
nastih celuloznih materia-
lov;papirni ali kartonski odpadki in 
ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
mase, papirja ali kartona; razen 
za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje ali 
prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v škat-
lah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje 
brez slike, iz papirja ali kartona; 
kompleti za dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in podobnih 
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
izdelki za pakiranje, iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali 
trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 4820 Bloki s pisemskim papirjem Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veli-
kosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi proizvodi grafične industr-
ije, rokopisi, tipkana besedila in 
načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tis-
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz tar. št. 4909 
in  4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vkl-
jučno s koledarskimi bloki:

- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  podla-
gah, ki niso iz papirja ali kar-
tona

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz   tar. št. 4909 
in  4911.

ex 50. pgl. Svila; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 5003 Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za odvi-
janje, odpadki preje in raztrganimi 
tekstilnimi svilenimi materiali), 
mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov.

5004 do ex 5006 Svilena preja in preja iz svilenih 
odpadkov 

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- drugih naravnih vlaken, nemi-
kanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 51. pgl. Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine iz konjske 
žime; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)

- 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 tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma 

(kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, termostabiliz-
iranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti 
krčenju, trajna končna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, poprav-
ljanje in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 52. pgl. Bombaž; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 5207 Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212 Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 53. pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Stran 12844 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

5306 do 5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače priprav-
ljenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311 Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. (7)

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5401 do 5406 Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 cene izdelka franko 
tovarna.

5501 do 5507 Umetna ali sintetična rezana 
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5508 do 5511 Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken

Izdelava iz: (7)

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516 Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz : (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani mate-
rial; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopci in prameni ter proizvodi iz 
njih; razen za:

Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
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 skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih  vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali

- kemičnih materialov, ali tek-
stilne kaše.

5604 Niti in kord iz gume, prekrit s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prev-
lečeni, prekriti, obloženi z gumo 
ali plastično maso:

- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki 
niso prekrite s tekstilom.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5605 Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je sestavljena 
iz tekstilne preje, trakov ali podob-
nih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombiniranih s kovino v obliki niti, 
trakov ali prahu ali prevlečenih s 
kovino

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 
5405, razen povitih proizvodov iz 
tar. št. 5605 in posukane preje iz 
konjske dlake iz grive in repa; 
ženiljska preja (vključno s 
kosmičeno ženiljsko prejo); efek-
tno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače  pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.
Preproge in druga talna prekriv-
ala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabijo:
preja iz polipropilenskega fila-
menta 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 vse-
bina vsakega filamenta ali vlakna 
manjša od 9 deciteksov, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

- Iz druge klobučevine Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute,

- preje iz sintetičnih ali umetnih 
filamentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja 
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tka-
nine; čipke; tapiserije; pozamen-
tarija; vezenine; razen za:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z drobnim 
in križnim vbodom), vključno z 
konfekcioniranimi 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5810 Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

5901 Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo 
knjig in podobne namene; tkanine 
za risanje; projektno platno; 
kanafas, pripravljen za slikanje; 
toge tkanine (buckram) in  
podobni  tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, poliestra 
ali viskoznega rajona, velike trd-
nosti:

- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilni materiali, impregnirani, 
premazani, prevlečeni ali prekriti 
ali laminirani s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5904 Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na tekstilni 
podlagi, premazani, prevlečeni ali 
prekriti, vključno z razrezanimi v 
oblike 

Izdelava iz preje. (7)

5905 Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

- Impregnirane, premazane, pre-
vlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5906 Gumirani tekstilni materiali, razen 
tistih iz tar. št. 5902:

- Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi materiali iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, prev-
lečeni ali prekriti; platna, slikana 
za odrske kulise, tkanine za atel-
jeje in podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 % cene izdelka franko 
tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni 
ali pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče ipd.; žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali za plin-
ske svetilke, impregnirani ali neim-
pregnirani:

- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih mate-
rialov za svetilke.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

5909 do 5911 Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tka-
nin ali krp iz tar. št. 6310.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge teh-
nične 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: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(8)

- - preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  pre-
vlečene s fenolno smolo,

- - preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih poliami-
dov, dobljenih z polikondenza-
cijo m- fenilendiamina in 
izoftalne kisline,

- -  monofilamenta iz politetraflu-
oretilena, (8)

- - preje iz sintetičnih tekstilnih    
vlaken iz poli (p- fenilenterefta-
lamida),

- -  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8)

- - kopoliestrskih monofilamentov  
iz poliestra in smole iz 
tereftalne kisline in 1.4-ciklo-
heksandietanola in izoftalne 
kisline,

- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Drugo Izdelava iz: (7)

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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61. pgl. Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali nep-
osredno pridobljena v 
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih  za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in pribor za oblačila razen 
pletenih in kvačkanih izdelkov; 
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila,  za 
ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz aluminiz-
iranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. (9)

6213 in 
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, nag-
lavne rute, tančice in podobni 
izdelki:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna. (9)

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano 
z najmanj dvema pripravljalnima 
ali končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse upora-
bljene 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.(9)

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tka-
nin, prevlečenih s folijo alumi-
niziranega poliestra

Izdelava iz  preje.(9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6301 do 6304 Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov

Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene nevezene tkanine ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.(9) (10)

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga Izdelava iz: (7)

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6306 Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za plovila, 
jadralne deske ali suhozemna 
vozila); izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz: (7) (9)

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307 Drugi gotovi tekstilni izdelki, vkl-
jučno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

6308 Garniture, ki so sestavljene iz 
koščkov tkanin in preje, s pri-
borom ali brez njega, za izdelavo 
preprog in pregrinjal, tapiserij, 
vezenih namiznih prtov in serviet 
ali podobnih tekstilnih izdelkov, 
pripravljene v zavitkih za prodajo 
na drobno končnemu porabniku 
brez predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo

Vsak sestavni del ali izdelek  v 
garnituri mora izpolnjevati pravilo, 
ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v 
garnituri. Sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pa se lahko vkl-
jučijo, če njihova skupna vred-
nost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz  spojenih 
gornjih delov, pritrjenih na 
notranje podplate ali druge 
komponente podplatov iz tar. št. 
6406.

6406 Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni izdelki; 
gamaše, ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl. Klobuki, kape in druga pokrivala 
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vključno tudi z podloženimi 
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6505 Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali drugih tek-
stilnih metražnih materialov (razen 
iz trakov), vključno z podloženimi 
ali okrašenimi; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, vključno 
z podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9)

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice-stolčki, biči, korobači 
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in 
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki 
iz perja in puha; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
betona, azbesta, sljude ali podob-
nih materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz skrilavca ali aglomer-
iranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št..

ex 6814 Izdelki iz sljude, vključno z aglom-
erirano ali rekonstituirano sljudo, 
na podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vkl-
jučno z aglomerirano ali rekonsti-
tuirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano,  
neokvirjeno in ne spojeno z 
drugimi materiali:

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste 
v skladu s standardi SEMII (11)

- Drugo 

Izdelava  iz neprevlečene pod-
lage iz steklene plošče iz  tar. št. 
7006.

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vključno tudi z vzvrat-
nimi ogledali

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 vla-
ganje, čepi, pokrovi in druga zapi-
rala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

 Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih   nerazrezanih stek-
lenih izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7013 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo 
za mizo, v kuhinji, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Rezanje steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih  nerazrezanih stek-
lenih  izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska) ročno pihanih steklenih 
izdelkov pod pogojem, da 
skupna vrednost uporabljenih 
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 reza-
nih niti, ali

- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; imitacije 
nakita; kovanci; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, sorti-
rani in začasno nanizani zaradi 
lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka  franko 
tovarna.

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Neobdelane Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106, 
7108  in 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.

- Polizdelki ali v obliki prahu Izdelava iz neobdelanih plemen-
itih kovin.

ex 7107, ex 7109 
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi kovi-
nami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sintetičnih ali rekon-
struiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7117 Imitacije nakita Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s 
plemenitimi kovinami, pod 
pogojem, da vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205.

7208 do 7216 Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7217 Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjav-
nega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Žica iz nerjavnega jekla Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, 
toplo valjane palice v  ohlapno 
navitih kolobarjih, kotniki in profili 
iz drugih  legiranih jekel; votle pal-
ice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224.

7229 Žica iz drugih legiranih jekel Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73. pgl. Izdelki iz železa in jekla; razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske 
tire, iz železa ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za tirna 
ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, dis-
tančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spa-
janje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304,
 7305 in 
7306

Cevi in votli profili iz železa (razen 
iz litega železa) ali jekla 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi iz nerjavnega jekla 
(ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavl-
jen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje 
in peskanje kovanih polizdelkov, 
pod pogojem, da skupna vred-
nost uporabljenih kovanih 
izdelkov  ne presega 35% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7308 Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr.: mostovi in mostne 
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali 
jekla; pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, pripravl-
jeni za uporabo v konstrukcijah, iz  
železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni kot-
niki in profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabiti.

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 za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7401 Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7402 Nerafiniran baker; bakrene anode  
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge ele-
mente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7405 Predzlitine bakra Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki; razen za: Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7501 do 7503 Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki meta-
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in aluminijasti izdelki; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

7601 Aluminij, surov
Izdelava:
-  iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ali
Izdelava s toplotno ali elektron-
sko obdelavo iz nelegiranega alu-
minija ali iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov ( 
vključno z  neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tka-
nine za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz alu-
minijaste žice ali ekspandirane 
kovine iz aluminija in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihod-
njo uporabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki; razen 
za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work").

- Drugi Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7901 Cink, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo  
se uporabiti odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se 
uporabiti odpadki in ostanki iz tar. 
št. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka, ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205, v garniturah za prodajo 
na drobno končnemu porabniku 
brez predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz tar. št. od  
8202 do 8205. Vendar pa se 
orodje iz tar. št. od 8202 do 
8205 lahko vstavi v garniture, če 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

8207 Izmenljiva orodja za ročne obde-
lovalne priprave na mehanični 
pogon ali brez njega ali za obde-
lovalne stroje (npr.: za stiskanje, 
kovanje, vtiskovanje, prerezo-
vanje, narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, prevlače-
vanje, rezkanje), vključno z matri-
cami za izvlačenje ali iztiskanje 
kovine, in orodja za vrtanje kamna 
in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vključno z vrtnarskimi 
noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji in rezila iz navad-
nih kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji 
za striženje, mesarske ali kuhin-
jske sekače, mesarske sekire in 
noži za sekljanje mesa, noži za 
papir); garniture in priprave za 
manikiranje in pedikiranje (vkl-
jučno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za 
peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni pri-
bor

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo ročaji iz navadnih 
kovin.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapi-
rala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi drugi materiali iz 
tar. št. 8302 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo tudi  drugi materiali iz 
tar. št. 8306, če njihova skupna 
vrednost ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 za jedrske reak-
torje

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.(12)

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8402 Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za cen-
tralno kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z nizkim tla-
kom), kotli za pregreto paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen 
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403 
in 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopro-
pelerski motorji in druge plinske 
turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8414 Industrijski ventilatorji in podobno Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in ele-
menti za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, vključno 
s stroji, pri katerih vlažnosti ni 
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zamrzo-
vanje, električni in drugi; toplotne 
črpalke, drugačne od klimatiza-
cijskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
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-
ijo, za proizvodnjo papirne mase, 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo, in valji 
zanje

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka  ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8423 Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov (0,05g)), 
vključno s stroji za štetje in kon-
trolo, ki delujejo na podlagi mer-
jenja mase; uteži za tehtnice vseh 
vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

-  pri kateri vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8425
do
8428

Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8429 Samovozni buldožerji, angledoz-
erji, grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, stroji 
za nabijanje in cestni valjarji,  sam-
ovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izkl-
jučno ali pretežno s cestnimi val-
jarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8439 Stroji za pridelavo celuloze iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
proizvodnjo ali dodelavo papirja ali 
kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka ne presega 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 
mase, papirja ali kartona, vključno 
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot je 
tar. št. izdelka ne presega 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 uporabl-
jajo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8448 Pomožni stroji za uporabo s stroji 
iz tar. št. 8444 in  8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8452 Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni 
za šivalne stroje; igle za šivalne 
stroje:

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), 
z glavami, z maso do 16 kg 
brez motorja oziroma do 17 kg 
z motorjem

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materi-
ala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zat-
egovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za spa-
janje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; 
modelne plošče; modeli za 
kalupe, kalupi za kovino (razen  
kalupov za ingote), kovinske kar-
bide, steklo, mineralne materiale, 
gume ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

8482 Kotalni ležaji Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  in

- pri kateri  vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garni-
ture tesnil, različne po sestavi 
materiala, v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; mehanska 
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8485 Deli strojev brez električnih prikl-
jučkov, izolatorjev, tuljav, kontak-
tov ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli 
in pribor za te izdelke; razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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-
torji (razen generatorskih agrega-
tov)

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih  
materialov iz tar. št. 8503  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8502 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8518 Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; avdiof-
rekvenčni električni  ojačevalniki; 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo 
vgrajene naprave za snemanje 
zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, z vgrajenimi nap-
ravami za reprodukcijo zvoka, ali 
brez njih 

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8521 Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo vgra-
jen  videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8522 Deli in pribor uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati  iz tar. št. 
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8523 Pripravljeni  neposneti nosilci za 
zvočna snemanja ali podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz 37. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno z 
matricami in galvanskimi odtisi za 
proizvodnjo plošč, razen izdelkov 
iz 37. poglavja:

- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz-
ijo, vključno z  oddajniki z 
vgrajenim sprejemnikom ali apara-
tom za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; video 
kamere za snemanje posamičnih 
slik in druge videosnemalne 
kamere; digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8526 Radarji, naprave za radionavi-
gacijo in aparati za radijsko daljin-
sko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vključno s sprejemniki, kombinira-
nimi v istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka 
ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji  in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno 
namenjeni za uporabo z aparati iz 
tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni 
za uporabo pri aparatih za vid-
eosnemanje in reprodukcijo 
slike

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zaščito električnih 
tokokrogov ali za povezavo z elek-
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare 
in druge osnove, opremljene z 
dvema ali več izdelki iz tar. št. 
8535 ali 8536, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje elek-
tričnega toka, vključno s tistimi z 
vgrajenimi instrumenti ali aparati iz 
90. Poglavja in aparati za numer-
ično krmiljenje, razen telefonskih 
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538  ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razre-
zane v čipe

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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:

- Monolitsko integrirana vezja

          

        
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  oblik-
ovana na polprevodniški podlagi 
s selektivno uvedbo ustreznega 
topila (dopant)), ne glede na to, 
ali je to vezje sestavljeno in/ali 
testirano v državi, ki ni država, 
navedena v 4. členu.

Izdelava, pri kateri:
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov iz  tar.št. 8541 in 8542 ne 
presega 10 % 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.

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano 
žico ali elektrolitsko oksidirano 
žico),  kabli (vključno z koaksialn-
imi kabli) in drugi izolirani elek-
trični vodniki, s konektorjem ali 
brez njega; kabli iz optičnih 
vlaken, izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega 
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 stiskan-
jem 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  elek-
tričnih akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene prima-
rne baterije in iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli strojev 
ali aparatov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 86. pgl. Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet vseh 
vrst; razen za: 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; nji-
hovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 87. pgl. Vozila, razen železniških ali tram-
vajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor; razen za: 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovar-
nah, skladiščih, lukah ali na 
letališčih, za prevoz blaga na krat-
kih razdaljah; vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih železniških 
postaj; deli navedenih vozil 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vključno s tistimi, 
ki so opremljena z oborožitvenimi 
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8711 Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne priko-
lice:

- Z batnim motorjem z  notranjim 
zgorevanjem z izmeničnim giban-
jem bata s prostornino cilindra:

- - do vključno 50 cm3 

- - nad 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 vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri :
-   vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih 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 iz katere 
koli tar.št., razen iz   tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vključno  z drugimi 
materiali iz tar. št. 8804.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobne 
naprave; naprave za treniranje 
letenja na tleh; deli navedenih 
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava  iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se 
uporabljati ladijskih trupov iz tar. 
št. 8906. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni, precizni, 
medicinski ali kirurški instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 optičnih 
vlaken,  kabli iz optičnih vlaken, 
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in 
plošče iz polarizirajočega materi-
ala; leče (vključno s kontaktnimi 
lečami), 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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

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 pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9004 Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronom-
skih refrakcijskih teleskopov in nji-
hovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9006 Fotografski aparati, (razen  kine-
matografskih kamer ); fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
žarnice, razen bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9007 Kinematografske kamere in pro-
jektorji, vključno s tistimi z vdelan-
imi aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9011 Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Stran 12884 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

9015 Geodetski (tudi fotogrametrijski), 
hidrografski,  oceanografski, 
hidrološki, meteorološki ali geofiz-
ikalni instrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9016 Tehtnice z občutljivostjo do vkl-
jučno 5 centigramov (0,05g), z 
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 
pantografi, kotomeri, risalni pribor 
v kompletu, logaritemska raču-
nala, računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti za mer-
jenje dolžine (npr. merilne palice 
in trakovi, mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno z 
scintigrafskimi, elektromedicin-
skimi aparati in aparati za pre-
iskavo vida; 

- Zobozdravniški stoli z vgrajen-
imi zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vključno  z materiali iz 
tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoter-
apijo, kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in drugi 
terapevtski dihalni aparati; 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna.

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask 
brez mehanskih delov in zamenl-
jivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih mehanskih 
lastnosti materiala (npr. kovin, 
lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, 
termometri, pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  psi-
hrometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov, z možnostjo registr-
iranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka 
ali drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki količine toplote), 
razen instrumentov in aparatov iz 
tar. št. 9014, 9015, 9028 ali  
9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne 
ali kemične analize (npr. pola-
rimetri, refraktometri, spek-
trometri, aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in aparati za 
merjenje in kontrolo viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, površinske 
napetosti in podobno; instrumenti 
in aparati za merjenje ali kontro-
liranje toplote, zvoka ali svetlobe 
(vključno z espozimetri); mikrot-
omi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje 
plinov, tekočin ali električne 
energije, vključno z merilniki za 
njihovo umerjanje:

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje, taksimetri,  kilometrski števci, 
števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahometri, 
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9030 Osciloskopi, spektralni analiza-
torji in drugi instrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
gama, rentgenskih, kozmičnih ali 
drugih ionizirajočih  sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9031 Instrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso  
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; projektorji 
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali krmil-
jenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9033
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih tar.št. 
iz 90. poglavja in ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 91. pgl. Ure in njihovi deli; razen za: Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

9105 Druge ure Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni 
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
-  vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 

-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh upora-
bljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9110 Kompletni  urni mehanizmi (za 
osebne ali druge ure), nesestavl-
jeni ali delno sestavljeni (meha-
nizmi v kompletih); nekompletni 
urni 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
-  v  zgoraj navedenih mejah   

vrednost uporabljenih materia-
lov iz  tar. št. 9114 ne presega 
10 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9111 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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, deli  ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in deli za jermenčke in zapest-
nice:

- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi ali 
iz kovine, prevlečene s ple-
menito kovino 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

92. pgl. Glasbila, njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.

93. pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pri-
bor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 94. pgl. Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke 
in pribor za njih, ki niso navedeni 
ali zajeti na drugem mestu; osvetl-
jeni znaki, osvetljeni znaki z imeni 
in podobno; montažne zgradbe; 
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki 
je že pripravljena za uporabo z 
materiali iz  tar. št. 9401 ali 
9403, pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 

25 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

- so vsi drugi uporabljeni mate-
riali s poreklom in se uvrščajo 
v druge tar. št., razen tar. št. 
9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

9405 Svetilke in pribor za njih, vključno 
z reflektorji in njihovimi deli, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s fik-
siranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso  navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre 
in šport; njihovi deli in pribor; 
razen za: 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in 
podobni modeli za igro, tudi s 
pogonom, sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst 

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo 
glav za palice za golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl. Razni proizvodi, razen za: Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen  iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, 
rastlinskega ali mineralnega izvora 
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov 
za rezljanje iz iste tar. št., kot je 
tar.št. izdelka.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  pod-
lasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, bris-
alniki za pod  in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebna toaletna sredstva, šivanje 
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti pravila, 
ki bi zanj veljala, če ne bi bil vkl-
jučen v garnituro. Lahko pa se 
vključijo sestavni deli ali izdelki 
brez porekla pod pogojem, da  
njihova skupna vrednost ne pre-
sega 15 % cene garniture franko 
tovarna.

9606 Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki 
se še oblačijo  in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

9608 Svinčniki s kroglico; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna 
peresa; peresa za kopiranje; pat-
entni svinčniki; peresniki, držala 
za svinčnike in podobna držala; 
deli (vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih izdelkov, 
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo peresa in njihove 
konice iz iste tar. št., kot je tar. št. 
izdelka.

9612 Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, vkl-
jučno s trakovi na kolesih ali v 
kasetah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo 
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli 

tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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(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.

(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5) 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.

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni     opombi 5.

(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(9) Glej uvodno opombo 6.

(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.

(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005. 

PRILOGA III

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in  zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

��� Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

2. Pristojni organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa  jih  dajo  tiskati  pooblaščenim
tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  mora  vsak  obrazec sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem obrazcu  morata  biti
navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih  materialov iz tar. št. 
9613 ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe in glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen iz iste tar. št., 
kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................

Datum ................................................

.........................................................
                              (Podpis)

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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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.

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

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o 
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)
                                                         

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)

                                                          Žig

 ____________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila:(1)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo za potrebna za izdajo
priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                                                   (kraj in datum)

                

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                        (podpis)

----------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV
Besedilo izjave na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba 
natisniti.

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).

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Turška inačica:

Işbu belge (Gümrük Onay No :...(1)) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi, aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin.........(2)
tercihli menşeli maddeler oldu÷unu beyan eder.

....................................................  (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, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni
izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4 Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.

Priloga V
Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti,  za katere se ne uporabljajo določbe 3. in 4. člena in so 

našteti v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS

1. poglavje 
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 - Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana,

jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo
mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709

ex 0710 - Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne
številke 0710 40 00 (nekuhane ali kuhane
v pari ali vreli vodi ), zamrznjene

ex 0711- Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne
številke 0711 90 30, začasno
konzervirane (na primer: z žveplovim
dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali
drugih raztopinah za konzerviranje),
vendar kot takšne neprimerne za
takojšnjo uporabo

0712 do 0714

8. poglavje
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ex 9. poglavje - Kava, čaj in začimbe, razen čaja mate iz
tarifne številke 0903

10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302 - Pektinske snovi, pektinati in pektati
1501 do 1514
ex 1515 - Druge rastlinske masti in olja, nehlapna

(brez jojoba olja in njegovih frakcij) in
njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

ex 1516 - Masti in olja živalskega ali rastlinskega
izvora  in njihove frakcije,  deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani
ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani,
razen hidrogenskega ricinusovega olja,
znanega kot 'opalni vosek'

ex 1517 in
ex 1518 - Margarine, nadomestki svinjske masti in

druge pripravljene užitne maščobe
ex 1522 - Ostanki predelave maščob ali  živalskih in

rastlinskih voskov, razen degrasa
(strojarska maščoba)

16. poglavje
1701
ex 1702 - Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto

laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v
trdnem stanju; sladkorni sirupi brez
dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in  mešanice umetnega ali
naravnega meda; karamelni sladkor,
razen tistega iz tarifnih  številk  1702 11
00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50
00 in 1702 90 10

1703
1801 in 1802
ex 1902 - Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot

20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih
vodnih nevretenčarjev, klobas  in
podobnega ali mesa in drobovine vseh
vrst, vključno z maščobami kakršne koli
vrste

ex 2001 - Kumare in kumarice, čebula, močno
začinjeni mango, plodovi iz rodu

Capsicum, razen sladkih paprik ali
pimenta, gobe in olive, pripravljene ali
konzervirane v kisu ali ocetni kislini

2002 in 2003
ex 2004 - Druge vrtnine, pripravljene ali

konzervirane drugače, razen  v kisu ali
ocetni kislini, zamrznjene, razen izdelkov
iz tarifne številke 2006, razen krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in
sladke koruze

ex 2005 - Druge vrtnine, pripravljene ali
konzervirane drugače,  razen  v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen
izdelkov iz tarifne številke 2006, razen
krompirja v obliki moke, zdroba ali
kosmičev,in sladke koruze

2006 in 2007
ex 2008 - Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin,

drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu, razen
kikirikijevega masla, palmovih jeder,
koruze, jama, sladkega krompirja in
podobnih užitnih delov rastlin, ki
vsebujejo  5 ut. % ali več  škroba, listov
vinske trte, hmeljevih poganjkov in drugih
podobnih užitnih delov rastlin

2009
ex 2106 - Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi 
2204
2206
ex 2207 - Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo

alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu

ex 2208 - Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo
alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302 
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5439. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Državo Izrael

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Državo Izrael

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Države
Izrael.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Države Izrael, se uporablja carin-
ska stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države

Izrael, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države
Izrael, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do

uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi
pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu pri-
spelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01).

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti
tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v
državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga, določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Državo Izrael, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazu-
mom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo
Izrael uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni
pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz
prejšnjega odstavka.

7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:

– 1811 za izdelke iz 3. člena te uredbe;

– 1812 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi;

– 1813 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 333-04/2000-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek
Predsednik
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IZRAEL - PRILOGA 1 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje 
 
3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila 
3502 $OEXPLQL��YNOMXþQR�NRQFHQWUDWL�GYHK�DOL�YHþ�SURWHLQRY�L]�VLURWNH�]�

YVHEQRVWMR����PDV���DOL�YHþ�SURWHLQRY�L]�VLURWNH��UDþXQDQR�QD�VXKR snov), 
albuminati in drugi albuminski derivati 

3505 'HNVWULQL�LQ�GUXJL�PRGLILFLUDQL�ãNUREL��QSU��SUHåHODWLQL]LUDQL�LQ�HVWULILFLUDQL�
škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov 

 
 
 

IZRAEL - PRILOGA 2 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

.ROLþLQD 

1 2 3 4 
_____________________________________________________________________________  
0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ��  50 t 
 – od 1. januarja do 14. maja. pr 
 – od 1. novembra do 31. decembra. pr 
 
 

IZRAEL - PRILOGA 3 
 

Tarifna 
oznaka 

 
Poimenovanje 

Carinska 
stopnja 

.ROLþLQD 

1 2 3 4 
_____________________________________________________________________________  
0601 ýHEXOQLFH��JRPROML��NRUHQLQVNL�JRPROML��VWHEHOQL�JRPROML��

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 10 t 

_____________________________________________________________________________  
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH�, 

SRWDNQMHQFL�LQ�FHSLþL��JREML�PLFHOLML   15 t 
0602 20 –��'UHYMH��JUPLþHYMH�LQ�JUPRYMH��FHSOMHQR�DOL�QHFHSOMHQR��

NL�URGL�XåLWQR�VDGMH�DOL�RUHãþNH� 
0602 20 90 – –  drugo  pr 
0602 90 –  Drugo  pr 

_____________________________________________________________________________  
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za 

RNUDV��VYHåH��SRVXãHQR��SREDUYDQR��EHOMHQR��LPSUHJQLUDQR�
DOL�GUXJDþH�SULSUDYljeno 

0603 10(2) –��6YHåH�   400 t 
0603 10 10 – –  vrtnice  pr 
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0603 10 20 – –  nageljni  pr 
0603 10 30 – –  orhideje  pr 
0603 10 40 – –  gladiole  pr 
0603 10 50 – –  krizanteme  pr 
0603 10 80 – –  drugo  pr 

_____________________________________________________________________________  
0603 90 00 –  Drugo  pr 10 t 

_____________________________________________________________________________  
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 

brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH pripavljeni   10 t 

 –  Drugo: 
0604 91 – –��VYHåH  pr 
0604 99 – –  drugo  pr 

_____________________________________________________________________________  
0701 .URPSLU��VYHå�DOL�RKODMHQ 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drugo: 

0701 90 50(3) – – – nov  pr 200 t 
_____________________________________________________________________________  
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL 
0805 20 –  Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); 

klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agru-
mov)  3,5 1.000 t 

_____________________________________________________________________________  
0805 50 –  Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete 

(Citrus aurantifolia)  1,5 1.000 t 
 

_____________________________________________________________________________  
0805 90 00 –  Drugo  pr 50 t 

_____________________________________________________________________________  
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH   50 t 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  pr 
0807 19 00 – –  druge  pr 

_____________________________________________________________________________  
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 90 –  Drugo: 
0810 90 95 – –  drugo (velja samo za "kaki")  pr 10 t 

_____________________________________________________________________________  
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
0811 90 85 – – –  tropsko sadje in tropski orehi (samo "zamrznjeni 

datlji")  pr 10 t 
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_____________________________________________________________________________  
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�Nakav   150 t 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  17,6 

 –��'UXJD�þRNRODGD��Y�EORNLK��SDOLFDK�DOL�WDEOLFDK� 
1806 31 00 – –  polnjeni  17,6 
1806 32 – –  nepolnjeni  11,1 
1806 90 –  Drugo  10 

_____________________________________________________________________________  
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��GUREOMHQFHY��]GURED��

škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
GRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� mas.%, 
SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL�QLVR�
QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�L]GHONRY�
iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali 
]�GRGDWNRP�NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW�
5 PDV����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno  10 50 t 

_____________________________________________________________________________  
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXOD  10 20 t 

_____________________________________________________________________________  
2007 'åHPL��VDGQL�åHOHML��PDUPHODGH��VDGQL�SLUHML�DOL�SLUHML�L]�

oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s 
toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki  17,5 50 t 
_____________________________________________________________________________  
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH��LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 20 00 –��3DUDGLåQLNRY�NHWFKXS�LQ�GUXJH�SDUDGLåQLNRYH�RPDNH  11,5 50 t 
_____________________________________________________________________________  
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 90 –  Drugo:   300 t 
2106 90 30 – – –  izoglukozni sirupi  7,8 
 – – –  drugo: 
2106 90 51 – – – –  laktozni sirupi  7,8 
2106 90 55 – – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup  7,8 
2106 90 59 – – – –  drugo  7,8 
 – –  drugo: 
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2106 90 92 – – –��NL�QH�YVHEXMHMR�POHþQLK�PDãþRE��VDKDroze, 
izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 
����PDV���POHþQLK�PDãþRE����PDV���VDKDUR]H�DOL�
izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba  6 

2106 90 98 – – –��GUXJR��UD]HQ�ED]H�]D�RVYHåLOQH�SLMDþH�LQ�
NRQFHQWULUDQL�L]YOHþNL�]����PDV���DJUXPRY�DOL�YHþ�  7,8 

iz 2106 90 98 10 – – – –�GLHWHWLþQD�KUDQD  pr 
 

_____________________________________________________________________________  
2106 90 98 – – –��GUXJR��VDPR�ED]H�]D�RVYHåLOQH�SLMDþH�LQ�

NRQFHQWULUDQL�L]YOHþNL�]����PDV���DJUXPRY�DOL�YHþ�  7,8 300 t 
_____________________________________________________________________________  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL�
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 

(2) 9HOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYDåDMR�Y�5HSXEOiko Slovenijo v 
obdobju od 1. novembra do 31. maja. 

(3) 9HOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYDåDMR�Y�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�Y� 
 obdobju od 1. januarja do 15. maja 

 
 

IZRAEL - PRILOGA 4 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja (1) 

1 2 3 
 
0703 ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��VYHåD�

ali ohlajena 
0703 10 –��ýHEXOD�LQ�ãDORWND� 
 – –��þHEXOD� 
0703 10 11 – – –��þHEXOþHN  2,5 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 90 –��'UXJR��VDPR�VYHåD�]HOLãþD�� 
0709 90 10 – –  solatna zelenjava, razen zelene solate (Lactuca sativa) 

LQ�UDGLþD��&LFKRULXP�VSS��  6,5 
0709 90 20 – –��DUWLþRNH�LQ�NDUGLM  5 
 – –  olive: 
0709 90 31 – – –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja  4,5 
0709 90 39 – – –  drugo  22,5 
0709 90 40 – –  kapre  3,5 
0709 90 50 – –��MDQHå  5 
0709 90 60 – –  sladka koruza  5 
0709 90 70 – –��EXþNH  12,5 
 – – – od 1. januarja do 31. marca  5 
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 – – – od 1. aprila do 31. maja  8 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  8 
0709 90 90 – –  drugo  8 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksidRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
za konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo 
prehrano 

0711 20 –  Olive  2,5 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL 
0804 40 00 –  Avokado  2,5 
0804 50 00 –  Guava, mango in mangusta  2 
 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL 
0805 10 –��3RPDUDQþH  3,5 
0805 40 –  Grenivka  2,5 
 
0806 *UR]GMH��VYHåH�DOL�VXKR 
0806 10 –��6YHåH� 
0806 10 10 – –  namizno grozdje  3,5 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�Oist, 

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH 
 
0910 40 –  Materina dušica in lovorjev list: 
 – –  materina dušica: 
 – – –  nezdrobljena in nezmleta: 
0910 40 11 – – – –  poljska materina dušica (Thymus serpyllum)  2,5 
0910 40 90 – –  lovorjev list  2,5 
 
1211 Rastline in njihRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]POHWL��YUVW��
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene 

1211 30 – Listi koke  2,5 
1211 40 – Makova slama  2,5 
1211 90 –  Drugo  2,5 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –  Oreški in druga semena,�YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  3 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  2,5 
2008 30 –  Agrumi  5 
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2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi: 
2106 10 20 – –��EUH]�POHþQLK�PDãþRE��VDKDUR]H��L]RJOXkoze, glukoze 

DOL�ãNURED�DOL�NL�YVHEXMHMR�PDQM�NRW�����PDV���POHþQLK�
PDãþRE����PDV���VDKDUR]H�DOL�L]RJOXNR]H����PDV���
glukoze ali škroba  3,5 

2106 10 80 – –  drugo  5 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��z dodanim 

sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi ali 
DURPDWL]LUDQH�WHU�GUXJH�EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�
VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  12,5 

 
2203 00 Pivo iz slada  20 
 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL�
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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PRILOGA 5 
 

3UHIHUHQFLDOQD�SUDYLOD�R�SRUHNOX�EODJD��RPHQMHQD�Y����þOHQX�WH�XUHGEH 
 

 
I.ODDELEK  63/2â1(�'2/2ý%( 
 
����þOHQ  Definicije 
 
 
II.ODDELEK DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  
 
����þOHQ  Merila porekla 
 
����þOHQ  Dvostranska kumulacija porekla 
 
����þlen  V celoti pridobljeni izdelki 
 
����þOHQ  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
����þOHQ  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
����þOHQ  Enota kvalifikacije 
 
����þOHQ  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
����þOHQ  Garniture 
 
�����þOHQ� Nevtralni elementi 
 
 
III.ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 
�����þOHQ 1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
�����þOHQ Obdelava ali predelava, opravljena zunaj ene od pogodbenic 
 
�����þOHQ Neposredni prevoz 
 
�����þOHQ Razstave 
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,9��2''(/(.�3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�CARINE 
 
�����þOHQ 3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
 
V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU  
 
�����þOHQ Splošne zahteve 
 
�����þOHQ Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
�����þOHQ Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
 19.�þOHQ Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
�����þOHQ Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali izdelanega 

dokazila o poreklu 
 
�����þOHQ 3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
�����þOHQ 3RREODãþHQL�L]YR]QLN 
 
�����þOHQ Veljavnost dokazila o poreklu 
 
�����þOHQ 3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
�����þOHQ Uvoz po delih 
 
�����þOHQ Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
�����þOHQ 6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 
�����þOHQ +UDPED�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 
 
�����þOHQ Razlike in formalne napake 
 
�����þOHQ =QHVNL��L]UDåHQL�Y�HNXMLK 
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VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 
 
�����þOHQ Medsebojno sodelovanje 
 
�����þOHQ Preverjanje dokazil o poreklu 
 
�����þOHQ Reševanje sporov 
 
�����þOHQ Kazni 
 
�����þOHQ Proste cone 
 
 
 9,,��2''(/(.��.21ý1(�'2/2ý%( 
 
�����þOHQ  Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 
�����þOHQ Priloge 
 
�����þOHQ Izvajanje Protokola 
 
�����þOHQ %ODJR�QD�SRWL�LQ�Y�VNODGLãþHQMX 
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 I.  ODDELEK 
 

63/2â1(�'2/2ý%( 
 
 

���þOHQ 
 
 

Definicije 
 
 
 
Za namene tega Protokola: 
 
a) "izGHODYD��SRPHQL�NDWHURNROL�YUVWR�REGHODYH�DOL�SUHGHODYH�YNOMXþQR�V�VHVWDYOMDQMHP�DOL�SRVHEQLPL�

postopki; 
 
b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi 

izdelka; 
 
c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izGHOXMH��þHSUDY��MH�QDPHQMHQ�NDVQHMãL�XSRUDEL�SUL�GUXJHP�SRVWRSNX�

izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  ��FDULQVND�YUHGQRVW��SRPHQL�YUHGQRVW��GRORþHQR�Y�VNODGX�V�6SRUD]XPRP�L]�OHWD������R�L]YDMDQMX�9,,��

þOHQD�6SORãQHJD�VSRUD]XPD�R�FDULQDK�in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti); 
 
f) �FHQD� IUDQNR� WRYDUQD�� SRPHQL� FHQR�� NL� VH� SODþD� ]D� L]GHOHN� IUDQNR� WRYDUQD� SURL]YDMDOFX� Y�

pogodbenici, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da cena 
YNOMXþXMH� YUHGQRVW� 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, 

þH�WD�QL�]QDQD�LQ�VH�QH�GD�XJRWRYLWL��SUYR�SUHYHUOMLYR�FHQR��SODþDQR�]D�PDWHULDOH�Y�SRJRGEHQLFL� 
 
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 

YNOMXþHQHJD�L]GHOND��NL�QLPD�SRUHNOD�SRJRGEHQLFH� 
  
j) �SRJODYMD�� LQ� �WDULIQH� ãWHYLONH�� SRPHQLMR� SRJODYMD� LQ� WDULIQH� ãWHYLONH� �ãWLULãWHYLOþQH� NRGH���

uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak 
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS"; 

 
k) �XYUãþHQ��VH�QDQDãD�QD�XYUVWLWHY�L]GHOND�DOL�PDWHULDOD�Y�GRORþHQR�WDULIQR�ãWHYLONR� 
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l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem 
WUDQVSRUWQHP� GRNXPHQWX�� V� NDWHULP� GREDYOMD� L]YR]QLN� WH� L]GHONH� SUHMHPQLNX�� DOL� þH� QL� WDNHJD�
GRNXPHQWD��L]GHONH��NL�VR�]DMHWL�QD�HQHP�UDþXQX� 

 
m) �R]HPOMH��YNOMXþXMH�WHULWRULDOQH�YRGH� 
 
 

 II.  ODDELEK 
 

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI  S POREKLOM"  
 

���þOHQ 
 

Merila porekla  
 
 
Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz  pogodbenice: 
 
a) L]GHONL��Y�FHORWL�SULGREOMHQL�Y�SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD�WHJD�3URWRNROD� 
 
b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na 

njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v tej 
SRJRGEHQLFL�Y�VPLVOX����þOHQD�WHJD�3URWRNROD� 

 
 

���þOHQ 
 

Dvostranska kumulacija porekla 
 
0DWHULDOL� V� SRUHNORP� L]� SRJRGEHQLFH� VH� ãWHMHMR� ]D� PDWHULDOH� V� SRUHNORP� L]� GUXJH� SRJRGEHQLFH�� þH� VR�
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, 
pod pogojem, da so bilL�REGHODQL�DOL�SUHGHODQL�EROM��NRW�WR�GRORþD�SUYL�RGVWDYHN����þOHQD�WHJD�3URWRNROD� 
 
 

���þOHQ 
 

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) WDP�SRYUåHQH�LQ�Y]UHMHQH�åLYH�åLYDOL� 
 
 d) L]GHONL��SULGREOMHQL�L]�åLYLK��WDP�Y]UHMHQLK�åLYDOL� 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
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f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj 
teritorialnih voda pogodbenice; 

 
g) L]GHONL�� L]GHODQL� QD� � QMLKRYLK� SUHGHORYDOQLK� ODGMDK� L]NOMXþQR� L]� L]GHONRY�� RPHQMHQLK� Y�

pododstavku f); 
 

h) WDP� ]EUDQL� UDEOMHQL� SUHGPHWL�� � SULPHUQL� OH� ]D� UHFLNODåR� VXURYLQ�� YNOMXþQR� ]� UDEOMHQLmi 
gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 

 
 i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo; 

 
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih voda pod 

pogojem, da imata izklMXþQR�SUDYLFR�GR�REGHODYH�PRUVNHJD�GQD�DOL�VORMD�SRG�QMLP�� 
 

 k) EODJR��WDP�L]GHODQR�L]NOMXþQR�L]�L]GHONRY��RPHQMHQLK�Y�SRGRGVWDYNLK�D��GR�M��� 
 
2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata 

samo za plovila in predelovalne ladje: 
 
 a) ki so registrirana ali se vodijo v  pogodbenici; 
 

b) ki plujejo pod zastavo  pogodbenice; 
 

c) NL� VR� QDMPDQM� ��� RGVWRWNRY� Y� ODVWL� GUåDYOMDQRY� WH� SRJRGEHQLFH� DOL� GUXåEH� V� VHGHåHP�Y� WHM�
pogodbenici in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali 
QDG]RUQHJD�RGERUD�WHU�YHþLQD�þODQRY�WDNLK�RGERURY�GUåDYOMDQL�WH�SRJRGEHQLFH�LQ��ãH�GRGDWQR��
þH�Y�SULPHUX��RVHEQLK�DOL�NDSLWDOVNLK�GUXåE�YVDM�SRORYLFD�NDSLWDOD�SULSDGD�WHM�SRJRGEHQLFL��DOL�
javnim organom  ali dråDYOMDQRP�WH�SRJRGEHQLFH� 

 
 d) NDWHULK�NDSLWDQ�LQ�þDVWQLNL�VR�GUåDYOMDQL�WH�SRJRGEHQLFH��LQ� 
 

e) NDWHULK�QDMPDQM����RGVWRWNRY�þODQRY�SRVDGNH�VR�GUåDYOMDQL�WH�SRJRGEHQLFH� 
 

���þOHQ 
 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. =D�QDPHQH����þOHQD�VH�ãWHMH��GD�so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, 

þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML��QDYHGHQL�Y�VH]QDPX�3ULORJH�,,� 
 

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 
LQ�VH�QDQDãDMR�VDPR�QD�WDNH�PDWHULDOH��7R�SRPHQL��þH�VH�L]GHOHN��NL�MH�SULGRELO�SRUHNOR�]�L]SROQLWYLMR�
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,  se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v 
NDWHUHJD�MH�WD�YNOMXþHQ��QH�XSRUDEOMDMR�]DQM�LQ�VH�QH�XSRãWHYDMR�PDWHULDOL�EUH]�SRUHNOD��NL�VR�VH�PRUGD�
uporabili pri njegovi izdelavi. 

 
2. 1H�JOHGH�QD�SUYL�RGVWDYHN�LQ�UD]HQ�NRW�MH�GRORþHQR�Y�þHWUWHP�RGVWDYNX�����þOHQD�VH�PDWHriali brez 

porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti  pri izdelavi 
tega izdelka,  vseeno lahko  uporabijo pod pogojem: 
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a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 
 

b) da  katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez 
SRUHNOD��QL�SUHVHåHQ�QD�SRGODJL�XSRUDEH�WHJD�RGVWDYND� 

 
7D�RGVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMD�]D�L]GHONH��NL�VH�XYUãþDMR�Y������GR�����SRJODYMH�+DUPRQL]LUDQHJD�
sistema. 

 
3. Prvi in dUXJL�RGVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMDWD�Y�SULPHULK��NL�MLK�GRORþD����þOHQ� 
 
 

���þOHQ 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. 1H� JOHGH� QD� GRORþEH� GUXJHJD� RGVWDYND� VH� ãWHMH�� GD� VR� QDVOHGQML� SRVWRSNL� REGHODYH� DOL� SUHGHODYH�

nezadostni, da bi izdelek pridobil sWDWXV� L]GHOND� V� SRUHNORP�� QH� JOHGH� QD� WR�� DOL� MH� ]DGRãþHQR�
]DKWHYDP�L]����þOHQD� 

 
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo]RP�LQ�VNODGLãþHQMHP��SUH]UDþHYDQMH��

UD]SURVWLUDQMH�� VXãHQMH�� KODMHQMH�� VROMHQMH�� GDMDQMH� Y� åYHSORY� GLRNVLG� DOL� GUXJH vodne 
raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki); 

 
b) SUHSURVWL� SRVWRSNL�� NRW� VR� RGVWUDQMHYDQMH� SUDKX�� VHMDQMH� DOL� SUHELUDQMH�� UD]YUãþDQMH��

XVNODMHYDQMH��YNOMXþQR�V�VHVWDYOMDQMHP�JDUQLWXU�L]GHONRY���SUDQMH��EDUYDQMH��UH]DQMH� 
 

c) i) VSUHPHPEH�Y�HPEDODåL�WHU�UD]VWDYOMDQMH�LQ�VHVWDYOMDQMH��SRãLOMN� 
 

ii) SUHSURVWR� SDNLUDQMH� Y� VWHNOHQLFH�� þXWDUH�� YUHþNH�� ]DERMH�� ãNDWOH�� SULWUMHYDQMH� QD�
NDUWRQH�DOL�SORãþH�LWG��LQ�YVL�GUXJL�SUHSURVWL�SRVWRSNL�SDNLUDQMD� 

 
d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo 

HPEDODåR� 
 

e) SUHSURVWR�PHãDQMH�L]GHONRY�QH�JOHGH�QD�WR��DOL�VR�UD]OLþQLK�YUVW�DOL�QH��þH�HQD�DOL�YHþ�VHVWDYLQ�
PHãDQLFH�QH�XVWUH]D�SRJRMHP��GRORþHQLP�Y�WHP�3URWRNROX��GD�EL�MLK�ODKNR�ãWHOL�]D�L]GHlke s 
poreklom iz pogodbenice; 

 
f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v  popoln izdelek; 

 
g) NRPELQDFLMD�GYHK�DOL�YHþ�SRVWRSNRY��RSLVDQLK�Y�SRGRGVWDYNLK�D���GR�I�� 

 
h) ]DNRO�åLYDOL� 

 
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 
pogodbenici. 
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���þOHQ 
 

Enota kvalifikacije  
 
1. (QRWD� NYDOLILNDFLMH� ]D� XSRUDER� GRORþE� WHJD� 3URWRNROD� MH� GRORþHQ� L]GHOHN�� NL� VH� ãWeje za osnovno 

HQRWR��NDGDU�VH�GRORþD�XYUVWLWHY�EODJD�RE�XSRUDEL�QRPHQNODWXUH�+DUPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD� 
 
  Iz tega sledi: 
 
a) NDGDU�VH�L]GHOHN��NL�JD�VHVWDYOMD�VNXSLQD�SUHGPHWRY�DOL� MH�VHVWDYOMHQ�L]� L]GHONRY��XYUãþD�SR�SRJRMLK�

Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije, 
 
b) NDGDU� MH�SRãLOMND�VHVWDYOMHQD� L]�GRORþHQHJD�ãWHYLOD� �HQDNLK� L]GHONRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�HQDNR� WDULIQR�

ãWHYLONR� +DUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD�� MH� WUHED� SUL� XSRUDEL� GRORþE� WHJD� 3URWRNROD� YVDN� L]GHOHN�
obravnavati posebej. 

 
2. ýH� MH� Y� VNODGX� V� VSORãQLP� SUDYLORP� ãW���+DUPRQL]LUDQHJD� VLVWHPD� � HPEDODåD� YNOMXþHQD� Y� L]GHOHN�

]DUDGL�XYUãþDQMD��PRUD�ELWL�YNOMXþHQD�WXGL�SUL�GRORþDQMX�SRUHNOD� 
 

���þOHQ 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 
Dodatki, nadomestni deli  in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki  so del 
RELþDMQH� RSUHPH� LQ� VR�YNOMXþHQL� Y�QMHQR� FHQR� DOL� SD�QLVR�SRVHEHM� ]DUDþXQDQL�� VH� ãWHMHMR� ]D�GHO� WH� RSUHPH��
stroja, naprave ali vozila. 
 

���þOHQ 
 

Garniture  
 
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega sistema  štejejo za garniture s poreklom, 
kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih 
delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost 
izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna. 
 

����þOHQ 
 

Nevtralni elementi 
 
'D�EL�GRORþLOL��DOL�MH�L]GHOHN�V�SRUHNORP��QL�WUHED�XJRWDYOMDWL�SRUHNOD�]D�QDVOHGQMH��NDU�EL�ODKNR�ELOR�
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 

a)  energija in gorivo; 

b)  naprave in oprema; 

c) stroji in orodje; 

d) blago, ki ni vklMXþHQR�DOL�QL�QDPHQMHQR�]D�YNOMXþLWHY��Y�NRQþQR�VHVWDYR��L]GHOND� 
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III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA  
 

����þOHQ 
 
 

1DþHOR�WHULWRULDOQRVWL 
 
1. 3RJRML��GRORþHQL�Y�,,��RGGHONX��NL�VH�QDQDãDMR�QD�SULGRELWHY�VWDWXVD�EODJD�V�SRUHNORP��PRUDMR�ELWL�Y�

pogodbenici i]SROQMHQL�QHSUHNLQMHQR��UD]HQ�NRW�MH�GRORþHQR�Y������þOHQX� 
 
2. ýH� VH�EODJR� V� SRUHNORP�� L]YRåHQR� L]� � SRJRGEHQLFH�Y�GUXJR�GUåDYR�� YUQH�� � VH� ]� L]MHPR�GRORþE�����

þOHQD�PRUD�ãWHWL�]D��EODJR�EUH]�SRUHNOD��UD]HQ�þH�VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�ODKNR�]DGRYROMLYR�GRNDåH� 
 

a) GD�MH�YUQMHQR�EODJR�LVWR�EODJR��NRW�MH�ELOR�L]YRåHQR��LQ 
 

b) GD�QD�QMHP��PHGWHP�NR�MH�ELOR�Y�WLVWL�GUåDYL�DOL�PHG�L]YR]RP��QLVR�ELOL�RSUDYOMHQL�QLNDNUãQL�
postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju. 

 
 

����þOHQ 
 

Obdelava ali predelava,  opravljena zunaj ene od pogodbenic 
 

 
1. 1H� JOHGH� QD� GRORþEH� ��þOHQD� QD� SULGRELWHY� VWDWXVD� EODJD� V� SRUHNORP� L]� SRJRGEHQLF� SR� SRJRMLK��

GRORþHQLK�Y�,,�2GGHONX�QH�ER�YSOLYDOD�REGHODYD��DOL�SUHGHODYD��RSUDYOMHQD�L]YHQ�WH�SRJRGEHQLFH�QD�
materialih, izvoåHQLK�L]�WH�SRJRGEHQLFH�LQ�SRQRYQR�WDP�XYRåHQLK�SRG�SRJRMHP��GD� 

 
a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v pogodbenici ali so bili obdelani ali predelani bolj, kot so 

QH]DGRVWQL�SRVWRSNL��QDYHGHQL�Y����þOHQX��SUHG�QMLKRYLP�L]YR]RP��LQ 
 
b) se carinskLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 
 
i) MH�SRQRYQR�XYRåHQR�EODJR�UH]XOWDW�REGHODYH�DOL�SUHGHODYH�L]YRåHQLK�PDWHULDORY��LQ 
 
ii) VNXSQD� GRGDQD� YUHGQRVW�� SULGREOMHQD� L]YHQ� SRJRGEHQLFH� RE� XSRUDEL� WHJD� þOHQD� QH� SUHVHJD� ���

RGVWRWNRY�FHQH�IUDQNR�WRYDUQD�NRQþQHJD�Lzdelka, za katerega se  ugotavlja status  porekla. 
 
2. =D�QDPHQH�SUYHJD�RGVWDYND�VH�SRJRML��GRORþHQL�Y� ,,�2GGHONX��NL� VH�QDQDãDMR�QD�SULGRELWHY�VWDWXVD�

porekla, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven zadevne pogodbenice.  Kljub 
temu, kjHU� VH� Y� ]DGHYQL� QDYHGEL� Y� 3ULORJL� ,,� � � ]D� GRORþLWHY� VWDWXVD� SRUHNOD� ]DGHYQHJD� NRQþQHJD�
L]GHOND�XSRUDEOMD�SUDYLOR��NL��QDYDMD�QDMYHþMR�YUHGQRVW�XSRUDEOMHQLK�PDWHULDORY�EUH]�SRUHNOD���VNXSQD�
vrednost  uporabljenih materialov brez porekla v zadevni pogodbenici in skupna dodana vrednost, 
SULGREOMHQD�]XQDM�SRJRGEHQLFH�]�XSRUDER�WHJD�þOHQD��XSRãWHYDQL�VNXSDM�QH�PRUHWD�SUHVHJDWL�GDQHJD�
odstotka. 

 
3. Za namene izvajanja prvega in drugega odstavka  "skupna dodana vrednost" pomeni vse stroške, 

nastale zunaj pogodbeniFH��YNOMXþQR�YUHGQRVWL�YVHK�WDP�GRGDQLK�PDWHULDORY� 
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4. 3UYL�LQ�GUXJL�RGVWDYHN�VH�QH�XSRUDEOMDMR�]D�L]GHONH��NL�QH�L]SROQMXMHMR�SRJRMHY��GRORþHQLK�Y�]DGHYQL�
navedbi Priloge II in ki se lahko štejejo samo za zadosti obdelane ali predelane na podlagi uporabe 
VSORãQHJD�RGVWRSDQMD��L]�GUXJHJD�RGVWDYND����þOHQD� 

 
����þOHQ 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki 

izpolnjujejo zahteve tega ProtokoOD��LQ��VH�SUHYDåDMR�QHSRVUHGQR�PHG�R]HPOML�SRgodbenic. Vendar se 
L]GHONL��NL� VHVWDYOMDMR�HQR�VDPR�QHGHOMHQR�SRãLOMNR�� ODKNR�SUHYDåDMR�þH]�GUXJD�R]HPOMD��þH�GR� WHJD�
SULGH�� V� SUHWRYDUMDQMHP� DOL� ]DþDVQLP� VNODGLãþHQMHP� QD� WHK� R]HPOMLK� SRG� SRJRMHP�� GD� MH� EODJR� Y�
GUåDYL� WUDQ]LWD� DOL� VNODGLãþHQMD� RVWDOR� SRG nadzorom carinskih organov in da  na njem niso bili 
opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli  postopki za 
ohranitev blaga v dobrem stanju. 

 
,]GHONL�V�SRUHNORP�VH�ODKNR�SRãLOMDMR�SR�FHYRYRGLK�þH]�R]HPOMD��NL�QLso  ozemlja pogodbenic. 

 
2. .RW� GRND]LOR�� GD� VR� L]SROQMHQL� SRJRML�� GRORþHQL� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� MH� WUHED� SUHGORåLWL� FDULQVNLP�

RUJDQRP�GUåDYH�XYR]QLFH� 
 

a) HQ�VDP�SUHYR]QL�GRNXPHQW��NL�SRNULYD�SUHYR]�L]�GUåDYH�L]YR]QLFH�þH]��GUåDYR�WUDQ]LWD��DOL 
 

b) potrdilo,�NL�JD�L]GDMR�FDULQVNL�RUJDQL�GUåDYH�WUDQ]LWD��NL� 
 

(i) YVHEXMH�QDWDQþHQ�RSLV�L]GHONRY� 
 

(ii) QDYDMD� GDWXPH� UD]WRYDUMDQMD� LQ� SRQRYQHJD� QDWRYDUMDQMD� L]GHONRY� LQ� þH� XVWUH]D��
imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in 

 
(iii) potrjuje pogoje, pRG�NDWHULPL�VR�ELOL�L]GHONL�]DGUåDQL�Y�GUåDYL�WUDQ]LWD��DOL� 

 
c) þH�WHK�QL��NDWHUHNROL�GRNXPHQWH��NL�WR�GRND]XMHMR� 

 
����þOHQ 

 
Razstave 

 
1. =D� L]GHONH� V� SRUHNORP�� NL� VH� SRãLOMDMR� QD� UD]VWDYR� Y� GUXJR� GUåDYR� NRW� MH� SRJRGEHQLFD� LQ� VR� SR�

razstavi prodani z namHQRP�XYR]D�Y�SRJRGEHQLFR�� � YHOMDMR�SUL�XYR]X�XJRGQRVWL�SR�GRORþEDK� WHJD�
6SRUD]XPD�SRG�SRJRMHP��GD�VH�FDULQVNLP�RUJDQRP�]DGRYROMLYR�GRNDåH��GD� 

 
 

a) MH� L]YR]QLN� WH� L]GHONH� SRVODO� L]� SRJRGEHQLFH� Y� GUåDYR�� Y� NDWHUL� MH� � UD]VWDYD� LQ� MLK� WDP�
razstavil; 

  
b) je tD�L]YR]QLN�L]GHONH�SURGDO�DOL�GUXJDþH�RGVWRSLO�RVHEL�Y�SRJRGEHQLFL� 

 
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na 

razstavo; in 
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d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen kot 
za predstavitev na razstavi. 

 
2. 'RND]LOR�R�SRUHNOX�PRUD�ELWL�L]GDQR��DOL�L]SROQMHQR�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�9��RGGHOND�LQ�SUHGORåHQR�

FDULQVNLP�RUJDQRP��XYR]QH�SRJRGEHQLFH�QD�RELþDMHQ�QDþLQ��9�QMHP�PRUDWD�ELWL�QDYHGHQD�QD]LY�LQ�
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi 
so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali 

podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih 
SURVWRULK�]DUDGL�SURGDMH�WXMLK�L]GHONRY��LQ�Y�þDVX�NDWHULK�L]GHONL�RVWDQHMR�SRG�FDULQVNLP�QDG]RURP� 

 
 
 

IV.  ODDELEK 
 

3295$ý,/2�&$5,1(�$/,�235267,7(9�3/$ý,/$�&$5,1(  
 
 

����þOHQ 
 

3UHSRYHG�SRYUDþLOD�FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice, za katere 

VH� L]GD� DOL� L]GHOD� GRND]LOR� R� SRUHNOX� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL�9�� RGGHOND�� VH� Y� � WHM� SRJRGEHQLFL� QH�
morejo uveljavljaWL�NDNUãQDNROL�SRYUDþLOD��FDULQH�DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH� 

 
2. 3UHSRYHG�L]�SUYHJD�RGVWDYND�VH�QDQDãD�QD�NDNUãQRNROL�SRYUDþLOR��RGSXVWLWHY�DOL�QHSODþLOR��GHOQR�DOL�Y�

FHORWL�� FDULQVNLK� GDMDWHY� DOL� GDMDWHY�� NL� LPDMR� HQDNRYUHGQL� � XþLQHN�� NL� VH� ODKNR� XSRUDblja v 
SRJRGEHQLFL�� L]UHFQR� DOL� ]� XþLQNRP� ]D� PDWHULDOH�� � XSRUDEOMHQH� SUL� L]GHODYL�� WDNUDW� NR� VH� L]GHONL���
SULGREOMHQL�L]�RPHQMHQLK�PDWHULDORY��L]YR]LMR�LQ�QH���þH�WDP�RVWDQHMR�]D�GRPDþR�SRUDER� 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov  

SULSUDYOMHQ�NDGDUNROL�SUHGORåLWL��NDWHUHNROL�XVWUH]QH�GRNXPHQWH��NL�GRND]XMHMR��GD�]D��PDWHUiale brez 
SRUHNOD��XSRUDEOMHQH�SUL�L]GHODYL�]DGHYQLK�L]GHONRY��QL�ELOR�SUHMHWR�SRYUDþLOR�FDULQH�LQ�GD�VR�ELOH�YVH�
carinske dajatvH�DOL�GDMDWYH�]�HQDNRYUHGQLP�XþLQNRP��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�WDNH�PDWHULDOH��GHMDQVNR�
SODþDQH� 

 
4. 'RORþEH� SUYHJD� GR� WUHWMHJD� RGVWDYND� VH� SUDY� WDNR� � XSRUDEOMDMR� ]D� HPEDODåR� Y� VPLVOX� GUXJHJD�

RGVWDYND����þOHQD��]D��GRGDWNH��QDGRPHVWQH�GHOH�LQ�RURGMH�Y�VPLVOX����þOHQD�LQ�]D�L]GHONH�Y�JDUQLWXUDK�
Y�VPLVOX����þOHQD��þH�VR�WDNL�SUHGPHWL�EUH]�SRUHNOD� 

 
5. 'RORþEH�SUYHJD�GR�þHWUWHJD�RGVWDYND�VH�XSRUDEOMDMR�VDPR�]D�PDWHULDOH��]D��NDWHUH��YHOMD�WD�6SRUD]XP��

1DGDOMH� QH� SUHSUHþXMHMR� XSRUDEH� VLVWHPD� FHQRYQLK� QDGRmestil, ki se uporabljajo pri izvozu 
NPHWLMVNLK�L]GHONRY�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�6SRUD]XPD� 

 
6. 1H�JOHGH�QD�SUYL�RGVWDYHN�VH�SUHSRYHG�SRYUDþLOD��DOL�RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQVNLK�GDMDWHY�]DþDVQR�QH�

XSRUDEOMDMR�GR����GHFHPEUD�������'RORþEH�WHJD�RGVWDYND�VH�ODKNR�RE�VRJODVMu ponovno pregledajo. 
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 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU  
 
 

����þOHQ 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice  pri uvozu v drugo pogodbenico,  veljajo ugodnosti tega 

6SRUD]XPD�RE�SUHGORåLWYL�ERGLVL� 
 

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III; ali 
 

b) Y� SULPHULK�� GRORþHQLK� Y� � SUYHP�RGVWDYNX� ���� þOHQD�� L]MDYH� L]YR]QLND�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y�
3ULORJL� ,9��QD� UDþXQX�� �REYHVWLOX�R�RGSUHPL�DOL�GUXJHP� WUJRYLQVNHP�GRNXPHQWX��NL�GRYROM�
QDWDQþQR�RSLVXMH�]DGHYQH�L]GHONH��GD�MLK�MH�PRJRþH�LGHQWLILFLUDWL��Y��QDGDOMHYDQMX��L]MDYD�QD�
UDþXQX��� 

 
2. 1H�JOHGH�QD�SUYL�RGVWDYHN�]D�L]GHONH�V�SRUHNORP�Y�VPLVOX�WHJD�3URWRNROD��Y�SULPHULK��NRW�MLK�GRORþD�

���� þOHQ�� � YHOMDMR� XJRGQRVWL� WHJD� 6SRUD]XPD�� QH� GD� EL� ELOR� WUHED� SUHGORåLWL� NDWHUHJDNROL� od zgoraj 
navedenih dokumentov.   

 
 

����þOHQ 
 

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi  izvozne pogodbenice na podlagi pisne 

]DKWHYH�L]YR]QLND�DOL�QMHJRYHJD�SRREODãþHQHJD�]DVWRSQLND�QD�L]YR]nikovo odgovornost. 
 
2. 9� WD�QDPHQ� L]SROQL� L]YR]QLN� DOL� QMHJRY�SRREODãþHQL� ]DVWRSnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in 

zahtevo za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci  se izpolnijo v enem od 
jezikov, v katerih je sestavljen ta SpoUD]XP��DOL�Y�IUDQFRãþLQL�DOL�QHPãþLQL��LQ�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL� 
GRPDþHJD� SUDYD� L]YR]QH� SRJRGEHQLFH�� ýH� VR� SLVDQL� ]� URNR��PRUDMR� ELWL� L]SROQMHQL� V� þUQLORP� LQ� V�
WLVNDQLPL�þUNDPL��Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. 
ýH� UXEULND� QL� Y� FHORWL� ]DSROQMHQD�� MH� WUHED� SRG� ]DGQMR� YUVWLFR� RSLVD� SRWHJQLWL� YRGRUDYQR� þUWR� LQ�
SUHþUWDWL��SUD]HQ�SURVWRU�SRG�QMR� 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na 

zahtevo carinskih organov izvozne pogodbenice,  kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, 
NDGDUNROL� SUHGORåL� YVH� XVWUH]QH� GRNXPHQWH�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� L]GHONRY� V� SRUHNORP� NRW� WXGL�
izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.  

 
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo�FDULQVNL�RUJDQL�SRJRGEHQLFH��þH�VH� L]GHONL� ODKNR�ãWHMHMR�]D�

izdelke s poreklom iz pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola. 
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5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno  za preverjanje porekla blaga in 
izpolnjevanje drugih zahtev tega Protokola. V ta namen  imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo 
in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim 
zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi  zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v 
drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu 
L]GHONRY��L]SROQMHQ�WDNR��GD�L]NOMXþXMH�YVH�PRåQRVWL�JROMXILMH� 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v rubriki 11 potrdila. 
 
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je  

dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 
 
 

����þOHQ� 
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. 1H�JOHGH�QD�VHGPL�RGVWDYHN�����þOHQa se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma  lahko izda tudi 

po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 

(a) þH�QL�ELOR�L]GDQR�RE�L]YR]X�]DUDGL�QDSDN�DOL�QHQDPHUQLK�RSXVWLWHY�DOL�SRVHEQLK�RNROLãþLQ��DOL 
 

(b) þH� VH� FDULQVNLP� RUJDQRP� ]DGRYROMLYR� GRNDåH�� GD� MH� ELOR� SRWUGLOR� R� SURPHWX� EODJD� (85���
L]GDQR��YHQGDU�RE�XYR]X�L]�WHKQLþQLK�UD]ORJRY�QL�ELOR�VSUHMHWR� 

 
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 

SUHYHUMDQMX��þH�VH�SRGDWNL�Y�L]YR]QLNRYL�]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem spisu. 
 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih navedb: 
 
 "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT" 
 

"DELIVRE A POSTERIORI" 
 

"ISSUED RETROSPECTIVELY" 
 

"IZDANO NAKNADNO" 
 
 ³�ª¡²©ª¡��ª¯¹© �´ 
 

 
5. =D]QDPHN� L]� þHWUWHJD� RGVWDYND� PRUD� ELWL� YSLVDQ� Y� UXEULNR� �2SRPEH� potrdila o prometu blaga 

EUR.1. 
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����þOHQ 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. 9� SULPHUX� WDWYLQH�� L]JXEH� DOL� XQLþHQMD� SRWUGLOD� R� SURPHWX� EODJD� (85��� ODKNR� L]YR]QLN� FDULQVNH�

organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo. 
 
2. 1D�WD�QDþLQ�L]GDQL�GYRMQLN�PRUD�ELWL�R]QDþHQ�]�HQR�RG�QDVOHGQMLK�EHVHG� 
 

"DUPLICATA" 
 

"DUPLIKAT" 
 

"DUPLICATE" 
 

"DVOJNIK" 
 
 ³��·º²º��´ 
 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o prometu 

blaga EUR.1. 
 
4. 'YRMQLN��QD�NDWHUHP�PRUD�ELWL�GDWXP�L]GDMH�SUYRWQHJD�SRWUGLOD�R�SURPHWX�EODJD�(85����]DþQH�YHOMDWL�

s tem  datumom. 
 

����þOHQ 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu 

 
ýH�VR�L]GHONL�V�SRUHNORP�GDQL�SRG�QDG]RU�FDULQVNLK�RUJDQRY�Y��SRJRGEHQLFL���MH�PRJRþH�]DPHQMDWL�SUYRWQR�
GRND]LOR�R�SRUHNOX�]�HQLP�DOL�YHþ�SRWUGLOL�R�SRUHNOX�EODJD�(85����]�QDPHQRP�SRãLOMDQMD�YVHK�DOL�QHNDWHULK�-
izdelkov drugam znotraj pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, 
pod nadzorom katerih so bili dani izdelki. 
 

����þOHQ 
 

3RJRML�]D��L]MDYR�QD�UDþXQX 
 
1. ,]MDYR�QD�UDþXQX��RPHQMHQR�Y��SRGRGVWDYNX��E��SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD��ODKNR�GD� 
 

(a) SRREODãþHQL�L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD�DOL 
 

(b) NDWHULNROL� L]YR]QLN� ]D� YVDNR� SRãLOMNR�� NL� MR� VHVWDYOMD� HGHQ� DOL� YHþ� SDNHWRY�� NL� YVHEXMHMR�
izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev. 

 
2. ,]MDYR� QD� UDþXQX� MH� PRåQR� GDWL�� þH� VH� L]GHONL�� QD� NDWHUH� VH� QDQDša, lahko štejejo za izdelke s 

poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve  tega Protokola. 
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3. ,]YR]QLN��NL�GDMH�L]MDYR�QD�UDþXQX��PRUD�ELWL�NDGDUNROL��SULSUDYOMHQ��GD��QD�]DKWHYR�FDULQVNLK�RUJDQRY��
L]YR]QH�SRJRGEHQLFH�SUHGORåL�YVH�SULPHUQH�GRNXmente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi 
izpolnitev drugih zahtev tega Protokola. 

 
4. ,]MDYR�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� Y� 3ULORJL� ,9��PRUD� L]YR]QLN� QDWLSNDWL� DOL� RGWLVQLWL� QD� UDþXQ�� REYHVWLOR� R�

odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih ra]OLþLF��NL� VR�QDYHGHQH�Y� WHM�3ULORJL��Y�
VNODGX� ]� GRORþEDPL� GRPDþHJD� SUDYD� GUåDYH� L]YR]QLFH�� ýH� MH� SLVDQD� ]� URNR��PRUD� ELWL� QDSLVDQD� V�
þUQLORP�LQ�V�WLVNDQLPL�þUNDPL� 

 
5. ,]MDYH�QD�UDþXQX�PRUDMR�LPHWL�RULJLQDOQL�ODVWQRURþQL�SRGSLV�L]YR]QLND��9HQGDU��VH��RG�SRREODãþHQHJD�

L]YR]QLND� Y� VPLVOX� � ���� þOHQD� QH� ]DKWHYD� �� GD� SRGSLVXMH� WDNH� L]MDYH�� SRG� SRJRMHP�� GD� � FDULQVNLP�
RUJDQRP�GUåDYH�L]YR]QLFH�GD�VYRMH�SLVQR�MDPVWYR��GD�VSUHMHPD��SROQR�RGJRYRUQRVW�]D�YVDNR�L]MDYR�
QD�UDþXQX��SR�NDWHUL�JD�MH�PRåQR�LGHQtificirati, kRW�GD�MR�MH�ODVWQRURþQR�SRGSLVDO� 

 
6. ,]MDYR� QD� UDþXQX� ODKNR� L]GD� L]YR]QLN� RE� L]YR]X� L]GHONRY�� QD� NDWHUH� VH� QDQDãD�� DOL� L]MHPRPD� � SR�

L]YR]X�� ýH� MH� L]MDYD� QD� UDþXQX�� L]GDQD� SR� L]YR]X�� SUHGORåHQD� FDULQVNLP� RUJDQRP� XYR]QH�
pogodbenice potem, ko so bili izdelki��QD�NDWHUH�VH�QDQDãD���åH�SULMDYOMHQL�WHP�RUJDQRP��MH�XYR]QLN�
GROåDQ�QDYHVWL�YVH�SRWUHEQH��UHIHUHQFH�QD��XYR]QH��GRNXPHQWH� 

 
  

����þOHQ 
 

3RREODãþHQL�L]YR]QLN 
 
1. Carinski organi izvozne pogodbenice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja 

SRãLOMNH� L]GHONRY� SR� WHP�6SRUD]XPX�� GD� GDMH� L]MDYH� QD� UDþXQX� QH� JOHGH� QD� YUHGQRVW� L]GHONRY�� QD�
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora  zadovoljivo ponuditi carinskim 
organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev 
drugih zahtev tega Protokola. 

 
2. &DULQVNL� RUJDQL� ODKNR� � RGREULMR� VWDWXV� SRREODãþHQHJD� L]YR]nika glede na kakršnekoli pogoje, za 

katere menijo, da so primerni. 
 
3. &DULQVNL�RUJDQL��GRGHOLMR�SRREODãþHQHPX�L]YR]QLNX��ãWevilko carinskega pooblastila, ki mora biti na 

L]MDYL�QD�UDþXQX� 
 
4. &DULQVNL�RUJDQL�VSUHPOMDMR��NDNR�SRREODãþHQL�L]YR]QLNL�XSRUDEOMDMR�SRREODVWLOD� 
 
5. &DULQVNL�RUJDQL�ODKNR�NDGDUNROL�XPDNQHMR�SRREODVWLOR��7R�PRUDMR�VWRULWL��NDGDU�SRREODãþHQL�L]YR]QLN�

ne� GDMH� YHþ� MDPVWHY�� QDYHGHQLK� Y� SUYHP� RGVWDYNX�� QH� L]SROQMXMH� SRJRMHY�� QDYHGHQLK� Y� GUXJHP�
RGVWDYNX��DOL��GUXJDþH�QHSUDYLOQR�XSRUDEOMD�SRREODVWLOR�� 

 
 
 

����þOHQ 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v  izvozni pogodbenici in v tem roku mora 

ELWL�SUHGORåHQR�FDULQVNLP�RUJDQRP�XYR]QH�SRJRGEHQLFH� 
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2. Dokazila o poreklu, ki so �FDULQVNLP�RUJDQRP�XYR]QH�SRJRGEHQLFH�SUHGORåHQD�SR�L]WHNX�URND�]D�
SUHGORåLWHY��GRORþHQHJD�Y�SUYHP�RGVWDYNX��VH�ODKNR�VSUHMPHMR�]DUDGL�XSorabe preferencialne 
REUDYQDYH��þH�MLK�]DUDGL�L]MHPQLK�RNROLãþLQ�QL�ELOR�PRåQR�SUHGORåLWL�GR�SRVWDYOMHQHJD�NRQþQHJD�
datuma. 

 
3. 9�GUXJLK�SULPHULK��]DNDVQHOH�SUHGORåLWYH�ODKNR�FDULQVNL�RUJDQL�XYR]QH�SRJRGEHQLFH�VSUHMPHMR�

GRND]LOD�R�SRUHNOX��þH�VR�MLP�ELOL�L]GHONL�SUHGORåHQL�SUHG�WHP�NRQþQLP�GDWXPRP� 
 

 
 

����þOHQ 
 

3UHGORåLWHY�GRND]LOD�R�SRUHNOX 
 
'RND]LOD� R� SRUHNOX� VH� SUHGORåLMR� FDULQVNLP� RUJDQRP� XYR]QH� SRJRGEHQLFH� Y� VNODGX� V� SRVWRSNL�� NL� VH�
uporabljajo v tej  pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko 
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,  s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo 
potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.  
 
 

����þOHQ� 
 

Uvoz po delih 
 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi uvozne pogodbenice, 
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka  (a) drugega odstavka splošnega pravila 
Harmoniziranega sistema, ki sodijo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in  9406 
HarPRQL]LUDQHJD�VLVWHPD���XYDåDMR�SR�GHOLK��VH�]D�WDNH�L]GHONH�SUL�SUYHP�GHOQHP�XYR]X�FDULQVNLP�RUJDQRP�
SUHGORåL�HQR�VDPR�GRND]LOR�R�SRUHNOX� 
 
  

����þOHQ 
 

Izjeme pri  dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki  pošiljajo drugim posameznikom  ali so del osebne 

SUWOMDJH� SRWQLNRY�� VH� SUL]QDYDMR� ]D� L]GHONH� V� SRUHNORP�� QH� GD� EL� ELOR� WUHED� SUHGORåLWL� GRND]LOR� R�
SRUHNOX�� SRG�SRJRMHP��GD� VH� WL� � L]GHONL�QH�XYDåDMR�Y� WUJRYLQVNH�QDPHQH� LQ� MH�ELOD�GDQD� L]MDYD��GD�
ustrezajo zahtevam tega Protokola��LQ��QL�GYRPD�R��UHVQLþQRVWL�WDNH�L]MDYH��ýH�VH�L]GHONL�SRãLOMDMR�SR�
pošti, se izjava lahko napiše na caULQVNR�GHNODUDFLMR�&��&3��DOL�QD�OLVW�SDSLUMD��NL�VH�SULORåL�WLVWHPX�
dokumentu. 

 
2. 2EþDVQL�XYR]L��SUL�NDWHULK�JUH��OH�]D�L]GHONH�]D�RVHEQR�XSRUDER�SUejemnikov ali potnikov ali njihovih 

GUXåLQ��VH�QH�ãWHMHMR�]D�XYR]H�Y�WUJRYLQVNH�QDPHQH��þH�MH�L]�QDUDYH�LQ�NROLþLQH�L]GHONRY�UD]YLGQR��GD�
niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. 1DGDOMH�� VNXSQD� YUHGQRVW� WHK� L]GHONRY� QH� VPH� SUHVHJDWL� ���� HNXMHY�� þH� JUH� ]D�PDMKQH� Sakete, ali 

�����HNXMHY��þH�JUH�]D�L]GHONH��NL�VR�GHO�RVHEQH�SUWOMDJH�SRWQLNRY� 
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����þOHQ 
 

6SUHPOMDMRþL�GRNXPHQWL 
 

'RNXPHQWL�� RPHQMHQL� Y� WUHWMHP� RGVWDYNX� ���� þOHQD� LQ� WUHWMHP� RGVWDYNX� ���� þOHQD�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� ]�
namenom dokazovanja, da se izdelki, zajetL�V�SRWUGLORP�R�SURPHWX�EODJD�(85���DOL�L]MDYR�QD�UDþXQX��ODKNR�
štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim 
lahko naslednji:  
 
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj z namenom pridobitve 

zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem 
knjigovodstvu; 

 
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali izdelani v pogodbenici, 

kjer se uporablMDMR�Y�VNODGX�]�GRPDþLP�SUDYRP� 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v pogodbenici, izdani  ali 

L]GHODQL��Y�SRJRGEHQLFL��NMHU�VH�XSRUDEOMDMR�Y�VNODGX�]�GRPDþLP�SUDYRP� 
 
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na raþXQLK�� NL� GRND]XMHMR� VWDWXV� SRUHNOD� XSRUDEOMHQLK��

materialov, izdana ali izdelana v pogodbenici v skladu s tem Protokolom. 
 

 
����þOHQ 

 
+UDPED�GRND]LO�R�SRUHNOX�LQ�VSUHPOMDMRþLK�GRNXPHQWRY 

 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti 

GRNXPHQWH��RPHQMHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
2. ,]YR]QLN�� NL� GDMH� L]MDYR� QD� UDþXQX��PRUD� YVDM� WUL� OHWD� KUDQLWL� NRSLMR� WH� L]MDYH� NRW� WXGL� GRNXPHQWH��

RPHQMHQH�Y�WUHWMHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
3 Carinski organi  izvozne pogodbenice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri 

OHWD�KUDQLWL�]DKWHYH��RPHQMHQH�Y�GUXJHP�RGVWDYNX�����þOHQD� 
 
4. Carinski organi  uvozne pogodbenice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in 

L]MDYH�QD�UDþXQLK��NL�VR�MLP�ELOL�SUHGORåHQL� 
 
 

����þOHQ� 
 

Razlike in formalne napake 
 
1. ýH�VR�XJRWRYOMHQH�PDQMãH�UD]OLNH�PHG�QDYHGEDPL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX��LQ�WLVWLPL�QD�GRNXPHQWLK��NL�

VR� ELOL� SUHGORåHQL� FDULQVNHPX� RUJDQX� ]DUDGL� L]SROQMHYDQMD� XYR]QLK� IRUPDOQRVWL� ]D� L]GHONH�� to ne 
SRPHQL� � LSVR� IDFWR� QLþQRVWL� RPHQMHQHJD� GRND]LOD�� þH� VH� SUDYLOQR� XJRWRYL�� GD� WD� GRNXPHQW� XVWUH]D�
SUHGORåHQLP�L]GHONRP� 

2. 2þLWQH� IRUPDOQH� QDSDNH�� NRW� VR� QSU�� WLSNDUVNH�� QD� GRND]LOX� R� SRUHNOX� QH� PRUHMR� ELWL� UD]ORJ� ]D�
]DYUQLWHY��þH�WH�QDSDNH�QH�XVWYDUMDjo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 
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����þOHQ 
 

=QHVNL��L]UDåHQL�Y�HNXMLK 
 
1. =QHVNH� Y� YDOXWL� L]YR]QH� SRJRGEHQLFH�� NL� XVWUH]DMR� ]QHVNRP�� L]UDåHQLP� Y� HNXMLK�� � GRORþL� � L]YR]QD�

SRJRGEHQLFD�LQ�MLK�VSRURþL�XYR]QL�SRJRGEHQLFL� 
 
2. Kadar so zneski višji�RG�XVWUH]QLK�]QHVNRY��NL�MLK�MH�GRORþLOD�XYR]QD�SRJRGEHQLFD��MLK�PRUD�VOHGQMD�

VSUHMHWL��þH�VR�L]GHONL�]DUDþXQDQL�Y�YDOXWL���L]YR]QH�SRJRGEHQLFH��.DGDU�VR�L]GHONL�]DUDþXQDQL�Y�YDOXWL�
GUåDYH�þODQLFH�(YURSVNH�VNXSQRVWL�DOL�()7$�GUåDYH��PRUD��XYR]QD�SRJRGEHQLca priznati zneske, ki 
MLK�MH�QRWLILFLUDOD�WD�GUåDYD�DOL�(YURSVND�NRPLVLMD� 

 
3. =QHVNL��NL� MLK�MH� WUHED�XSRUDEOMDWL�Y� �YDOXWL�NDWHUHNROL�GUåDYH��VR�SURWLYUHGQRVWL� �]QHVNRY�Y�YDOXWL�WH�

GUåDYH�]QHVNRY��L]UDåHQLK�Y�HNXMLK�SR�WHþDMX�QD�SUYL�GHORYQL�GDQ�Y�RNWREru 1995. 
 
4. 6NXSQL�RGERU�QD�]DKWHYR�SRJRGEHQLFH�SUHJOHGD�Y�HNXMLK�L]UDåHQH�]QHVNH�LQ�QMLKRYR�SURWLYUHGQRVW�Y�

GRPDþLK�YDOXWDK�SRJRGEHQLF��6NXSQL�RGERU�RE� WHP�SUHJOHGX�]DJRWRYL��GD�VH�]QHVNL��NL� MLK� MH� WUHED�
XSRUDEOMDWL�� QH� ERGR� ]QLåDOL� Y� QREHQL� GRPDþL� YDOXWL� LQ� ER� QDGDOMH� XSRãWHYDO� ]DåHOHQR� RKUDQMDQMH�
UHDOQLK�XþLQNRY��]DGHYQLK�YUHGQRVWQLK�RPHMLWHY��9�WD�QDPHQ�VH�ODKNR�RGORþL�]D�VSUHPHPER�]QHVNRY�
L]UDåHQLK�Y�HNXMLK� 

 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU  
 

����þOHQ 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
1. CarinsNL�RUJDQL�SRJRGEHQLF�VL�PHGVHERMQR�L]PHQMDMR�Y]RUþQH�RGWLVH�åLJRY��NL�MLK�XSRUDEOMDMR�QMLKRYL�

carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove carinskih organov, 
RGJRYRUQLK�]D�SUHYHUMDQMD�WHK�SRWUGLO�LQ�L]MDY�QD�UDþXQLK. 

 
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 
UDþXQLK�WHU�WRþQRVWL�LQIRUPDFLM��NL�VR�WDP�QDYHGHQH� 

 
����þOHQ 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. 'RND]LOD�R�SRUHNOX�VH�QDNQDGQR�SUHYHUMDMR�QDNOMXþQR�DOL�NDGDU�FDULQVNL�RUJDQL��XYR]QH�SRJRGEHQLFH�

XSUDYLþHQR� GYRPLMR� R� SULVWQRVWL� WHK� GRNXPHQWRY�� VWDWXsu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi 
drugih zahtev tega Protokola. 
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2. =DUDGL�L]YDMDQMD�GRORþE�SUYHJD�RGVWDYND�PRUDMR�FDULQVNL�RUJDQL��XYR]QH�SRJRGEHQLFH�YUQLWL�SRWUGLOR�
o prometu blaga EUR.1 in UDþXQ��þH� MH�ELO�SUHGORåHQ�� � L]MDYR�QD�UDþXQX�DOL�NRSLMR�WHK�GRNXPHQWRY�
FDULQVNLP� RUJDQRP� � L]YR]QH� SRJRGEHQLFH� LQ�� þH� WDNR� XVWUeza, navesti razloge za poizvedbo. V 
SRGSRUR�]DKWHYL�]D��SUHYHUMDQMH�VH�SRãOMH��YVDN�SULGREOMHQ�GRNXPHQW�DOL�LQIRUPDFLMD��NL�NDåH��GD�VR�
SRGDWNL�QD�GRND]LOX�R�SRUHNOX�QDSDþQL� 

 
3. Preverjanje opravljajo carinski organi izvozne pogodbenice. V ta namen imajo pravico zahtevati 

katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug 
pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

  
4. ýH� VH� FDULQVNL� RUJDQL� XYR]QH� SRJRGEHQLFH� RGORþLMR�� GD� ERGR� ]DþDVQR� SUHQHKDOL� SRGHOMHvati 

SUHIHUHQFLDOQR� REUDYQDYR� ]DGHYQLP� L]GHONRP�� PHGWHP� NR� þDNDMR� QD� L]LGH� SUHYHUMDQMD�� PRUDMR�
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o iziGLK�SUHYHUMDQMD�REYHãþHQL� WDNRM��NR� MH�

PRJRþH��,]LGL�PRUDMR�MDVQR�SRND]DWL��DOL�VR�GRNXPHQWL�SULVWQL�LQ�þH�VH�izdelki, na katere se nanašajo, 
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice  ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola. 

 
Kjer se uporDEOMDMR�GRORþEH�R�NXPXODFLML�L]����þOHQD�LQ�Y�]YH]L�]�þHWUWLP�RGVWDYNRP�����þOHQD�PRUD�
RGJRYRU�YVHERYDWL�NRSLMR��NRSLMH��SRWUGLO��D��R�SURPHWX�EODJD�DOL�L]MDY��H��QD�UDþXQX��QD�NDWHULK�VORQL� 

 
6. ýH� Y� SULPHULK� XSUDYLþHQHJD� GYRPD� QL� RGJRYRUD� Y� � GHVHWLK� PHVHcih od datuma zahteve za 

SUHYHUMDQMH�� DOL� þH�RGJRYRU�QH�YVHEXMH� ]DGRVWQH� LQIRUPDFLMH� ]D�GRORþLWHY�YHURGRVWRMQRVWL� ]DGHYQLK�
dokumentov ali pravega porekla izdelkov,  carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v 
L]MHPQLK�RNROLãþLQDK��]DYUQHMR�XSUDYLþHQRVW�]D�SUHIHUHQFLDOQR�REUDYQDYR� 

 
����þOHQ 

 
Reševanje sporov 

 
ýH�SULGH�GR�VSRURY�JOHGH�SRVWRSNRY�SUHYHUMDQMD�Y�VPLVOX�����þOHQD��NL�MLK�QL�PRJRþH�UHãLWL�PHG�FDULQVNLPL�
organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega pUHYHUMDQMD�� DOL� þH� VH�
SRMDYL�YSUDãDQMH�JOHGH�UD]ODJH�WHJD�3URWRNROD��MLK�MH�WUHED�SUHGORåLWL��6NXSQHPX�RGERUX�� 
 
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi uvozne pogodbenice rešujejo v skladu z 
zakonodajo te pogodbenice. 

 
 

����þOHQ 
 

Kazni 
.D]QRYDQ�ER�YVDNGR��NL�VHVWDYL�DOL�SRY]URþL��GD�VH�VHVWDYL�GRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi 
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
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����þOHQ� 
 

Proste cone 
 
1. Pogodbenici  ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema 

dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z 
GUXJLPL� L]GHONL� WHU�GD�QD�QMLK�QH�ERGR�RSUDYOMHQL�GUXJL�SRVWRSNL�UD]HQ�RELþDMQLK��NL�VR�SRWUHEQL�]D�
SUHSUHþHYDQMH�QMLKRYHJD�SRVODEãDQja. 

  
2. ýH� VH� ]�XSRUDER� L]MHPH�RG�GRORþE�SUYHJD�RGVWDYND� L]GHONL� V� SRUHNORP� L]� � SRJRGEHQLFH�XYR]LMR�Y�

SURVWR�FRQR�V�SULORåHQLP�GRND]LORP�R�SRUHNOX� LQ� VH�QD�QMLK�RSUDYLMR�SUHGHODYH�DOL�REGHODYH��ERGR�
zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdLOR� R� SURPHWX� EODJD� (85���� þH� MH�
RSUDYOMHQD�REGHODYD�DOL�SUHGHODYD�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WHJD�3URWRNROD� 

 
 
 
 

VII. ODDELEK 
 

.21ý1(�'2/2ý%(� 
 

����þOHQ� 
 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla z namenom, da 
SRPDJD�SUL�L]YDMDQMX�QMHJRYLK�QDORJ�WHU�]DJRWRYL�QHQHKQR�REYHãþDQMH��LQ�SRVYHWRYDQMH�PHG�VWURNRYQMDNL� 
 
Sestavljajo ga  strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in 
poreklom blaga. 

 
 

����þOHQ 
 

Priloge  
 

Priloge tega Protokola so njegov sestavni del. 
 
 

���þOHQ 
 

Izvajanje  Protokola 
 

Pogodbenici ukreneta vse potrebno za izvajanje tega Protokola. 
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����þOHQ 
 

%ODJR�QD�SRWL�LQ�Y�VNODGLãþHQMX 
 
7D�GRORþED�3URWRNROD�VH�ODKNR�XSRUDEOMD�]D�EODJR��NL�XVWUH]D�GRORþEDP�WHJD�3URWRNROD�LQ�MH�QD�GDQ�]DþHWND�
YHOMDYQRVWL�WHJD�6SRUD]XPD�ERGLVL�QD�SRWL�DOL�QD�R]HPOMX�SRJRGEHQLFH��Y�]DþDVQHP�VNODGLãþHQMX�Y�FDULQVNLK�
VNODGLãþLK� DOL� Y� SURVWLK� FRQDK�� SRG� SRJRMHP�� GD� VH� Y� ãWLULK� PHVHFLK� RG� WHJa datuma carinskim organom 
XYR]QH�SRJRGEHQLFH�SUHGORåL�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85����L]GDQR�QDNQDGQR�V�VWUDQL�SULVWRMQLK�RUJDQRY�
izvozne pogodbenice, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo neposreden prevoz blaga. 
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi
se lahko šteli za  zadosti obdelane ali predelane v smislu 5.
člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3.
ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v
prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega  v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status  pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s ko-
vanjem" iz  tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je  že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se

pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v  pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava  iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis
izdelka  v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva
pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna  vlakna, prav tako pa se lahko
med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar  to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo
biti izdelani iz posameznega  materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za  to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej. 

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10%  skupne teže vseh uporabljenih
osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji,
določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlins-
ka  tekstilna  vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja),
ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali
z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne
z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5
mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obar-
vanim lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko  sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
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drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej  uporabi pod pogojem, da njihova skupna  teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki  ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek. 

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža  ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano
s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne",  je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo,  in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: ob-
delavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom
ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno ak-
tivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja1 ;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: ob-
delavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom
ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno ak-
tivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju
kombinirane nomeklature
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h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katal-
izatorja, razen obdelave za razžveplanje,  kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar

se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava
kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300oC po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA  II
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki 

dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)

1. pgl. Žive živali Vse živali iz 1. poglavja morajo 
biti v celoti pridobljene.

2.pgl. Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 1.in 
2.poglavja v celoti pridobljeni.

3.pgl. Ribe in raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 3.poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 4.pgl. Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni 
med; užitni izdelki živalskega 
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 4.poglavja 
v celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim slad-
korjem ali drugimi sladili, 
aromatizirano ali z dodanim sad-
jem, lešniki, orehi, mandlji (lupi-
nasto sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni 

materiali iz 4.poglavja v celoti 
pridobljeni;

- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali soka 
grenivke) iz tar. št. 2009 s 
poreklom ;

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 5.pgl. Izdelki živalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 5.poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje ščetin 
in dlak.

6.pgl. Živo drevje in druge rastline;čebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni 

materiali iz 6.poglavja v celoti 
pridobljeni;

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

7.pgl. Užitne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 7.poglavja 
v celoti pridobljeni.
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8.pgl. Užitno sadje in oreščki; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno 

sadje in oreščki v celoti pri-
dobljeno;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% vrednosti 
cene izdelka franko tovarna.

ex 9.pgl. Kava, čaj, mate čaj in začimbe; 
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 9.poglavja 
v celoti pridobljeni.

0901 Kava, pražena ali nepražena ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki vse-
bujejo kakršenkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne številke.

0902 Pravi čaj, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz kat-
erekoli 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:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita, užitne vrtnine, 
korenine in gomolji iz tar. št. 
0714 ali sadje v celoti pridobl-
jena.

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz sušenih  
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar.št.0708.

12.pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; industr-
ijske ali zdravilne rastline; slama in 
krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 
12.poglavja v celoti pridobljeni.

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala iz tar.št.1301 ne sme 
presegati 50% cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sred-
stva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščeva-
nje, dobljena iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

14.pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski izdelki, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 
14.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15.pgl. Masti in olja živalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega 
razkrajanja; predelane užitne 
masti; voski živalskega ali rastlin-
skega izvora, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja in piščančja mast, razen 
tiste iz tar.št.0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. razen iz tar.št.0203, 0206 
ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih proizvodov iz 
tar.št.0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih proizvodov iz tar. št. 
0207.

1502 Maščobe  govedi, ovac ali koz, 
razen tistih iz tar.št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. razen tistih iz tar.št. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz 
tar.št. 0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2.poglavja 
v celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene, toda 
kemično nemodificirani:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katerekoli 
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 Prečiščen 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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni.

1507 do 1515 Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, 
babassu, tungovo in oiticica 
olje, mirtin vosek in japonski 
vosek, frakcije jojoba olja in 
olja za tehnične ali industrijske 
namene, razen za proizvodnjo 
hrane za človeško prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz 
tar.št.1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pri-
dobljeni.

1516 Živalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani , reesterificirani ali elaidiniz-
irani, rafinirani ali nerafinirani, toda 
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni 

materiali iz 2.poglavja v celoti 
pridobljeni;

- vsi uporabljeni rastlinski mate-
riali morajo biti v celoti pridobl-
jeni. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar.št.1507, 1508, 
1511 in 1513.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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1517 Margarina;mešanice ali preparati 
iz masti ali olj živalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, prim-
erni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar.št.1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni 

materiali iz 2. in 4.poglavja v 
celoti pridobljeni;

- vsi uporabljeni rastlinski mate-
riali morajo biti v celoti pridobl-
jeni. 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

Izdelava iz živali iz 1.poglavja. Vsi 
uporabljeni materiali iz 3.poglavja 
morajo biti v celoti pridobljeni.

ex 17.pgl Sladkor in sladkorni izdelki; razen 
:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št. kot je tar. št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza, v trdnem stanju, z 
dodatkom arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodat-
kov za aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice umet-
nega ter naravnega medu; kara-
melni sladkor:

- Kemično čista maltoza in fruk-
toza

- Drugi sladkorji v trdnem stanju, 
z dodatki za aromatiziranje ali 
barvili

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. vštevši druge materiale iz 
tar.št. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala iz 17. poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali že s porek-
lom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
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 kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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18.pgl. Kakav  in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo  v drugo tar.št., kot je 
tar.št. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali 
z dodatkom kakava v količini manj 
kot 40%ut. računano na osnovo, 
ki ne vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena na dru-
gem 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 vse-
buje maščob, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10.poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali drugače pripravl-
jene, kot so špageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20%ut.ali manj 
mesa, drobovine, rib, školjkar-
jev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in  žitni derivativi 
(razen pšenice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti pri-
dobljena.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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- Ki vsebujejo več kot 20% ut. 
mesa, drobovine, rib, školjkar-
jev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena 

žita in  žitni derivativi (razen  
pšenice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti pri-
dobljena;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 
3.poglavja morajo biti v celoti 
pridobljeni.

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. razen iz krompirjevega 
škroba iz tar.št. 1108.

1904 Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit  ali 
žitnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu 
ali v obliki kosmičev ali druga 
obdelana zrnja (razen moke in 
zdroba), predkuhana ali drugače 
pripravljena, ki niso omenjena in 
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v 

tar.št.1806;
- pri kateri morajo biti vsa upor-

abljena žita in moka (razen  
pšenice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti pri-
dobljena;

- pri kateri vrednost katerega-
koli uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 30% 
cene izdelka franko tovarna.

1905 Kruh, peciva, sladice,biskviti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega: hostije, 
prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati in vaflji, rižev 
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20.pgl. Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega 
sadja in drugih delov rastlin, 
razen:

Izdelava, pri kateri mora biti vse 
uporabljeno sadje, lupinasto 
sadje ali vrtnine v celoti pridobl-
jeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  pododbni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5% 
ut. ali več škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in ex 
2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzervi-
ran drugače kot v kisu ali ocetni 
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, 
sadne lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (sušeni, 
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala 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 kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 2008 - Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali alko-
hola

- Kikirikijevo maslo;  mešanice 
na osnovi žit; palmova jedra; 
koruza

- Drugi, razen sadja in lupinas-
tega sadja, kuhani drugače kot  
v sopari ali vodi, brez 
dodanega sladkorja; zmrznjeni

Izdelava, pri kateri vrednost upor-
abljenih lupinastega sadjain oljnih 
semen s poreklom iz tar.št. 
0801, 0802 in 1202 do1207 
presega 60% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
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;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani 
in brez dodanega alkohola, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 21.pgl. Razna živila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, čaja, mate čaja in pripravki 
na osnovi teh produktov, ali na 
osnovi kave, čaja ali mate čaja;; 
pražena cikorija 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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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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

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko 
se uporabijo gorčična moka ali 
zdrob ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne številke razen pripravljene 
ali konzervirane vrtnine 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 kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 22.pgl. Pijače, alkoholi in kis, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št. kot je 
tar. št. izdelka;

- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobljeni iz grozdja, 
morajo biti v celoti pridobljeni

2202 Vode, vštevši mineralne vode in 
sodavice,z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za arom-
atiziranje ter druge brezalkoholne 
pijače, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 
2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.   št. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananas-
ovega, citroninega ali soka 
grenivke) že s poreklom.
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2208 Nedenaturiran 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 upora-

bljeno grozdje ali katerikoli 
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 indus-
trije; pripravljena krma za živali; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti 
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev 
ali drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2.in 
3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin 
za namakanje), z vsebnostjo pro-
teinov več kot 40 ut.%, računano 
na suh proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa 
uporabljena koruza v celoti pri-
dobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
olivnega olja, ki vsebujejo več kot 
3 ut.% olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridobl-
jene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena 

žita, sladkor ali melase, meso 
ali mleko že s poreklom;

- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 3.poglavja v celoti 
pridobljeni.

ex 24.pgl. Tobak in tobačni nadomestki; 
razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24.poglavja v celoti 
pridobljeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti naj-
manj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada iz tar.št.2401 
že s poreklom.

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti naj-
manj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada 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 uporabl-
jeni 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.
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ex 2515 Marmor, rezan z žaganjem ali 
kako drugače razrezan v pra-
vokotne bloke ali plošče (vključno 
kvadratne) debeline do vključno 
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike in  
gradbeništvo, rezan z žaganjem ali 
kako drugače, v pravokotne bloke 
ali plošče (vključno kvadratne) 
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 Žgan dolomit Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen topl-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo žganega (sintranega) magn-
ezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporablja naravni mag-
nezijev karbonat (magnezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncen-
trata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26.pgl. Rude, žlindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.

ex 27.pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
izdelki njihove destilacije; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka.

2707 Olja, pri katerih teža aromatskih 
sestavin presega težo nearo-
matskih, ki so podobna miner-
alnim oljem, dobljenim z 
destilacijo katrana iz črnega pre-
moga pri visoki temperaturi, kat-
erih se 65% ali več prostornine 
destilira pri temperaturi do 250o C 
(vštevši mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot pogon-
ska goriva ali kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna.

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bitumi-
noznih mineralov.

1. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, 
dobljena iz bituminoznih materia-
lov, 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 proiz-
vodov

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 
proizvodov franko tovarna.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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 
proizvodov franko tovarna.

2712 Vazelin; parafinski vosek, mik-
rokristalni vosek iz nafte, stiskani 
vosek, ozokerit, vosek iz lignita, 
vosek iz šote, drugi mineralni 
voski in podobni izdelki, dobljeni s 
sintezo ali drugimi postopki, 
pobarvani ali nepobarvani

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

Operacije rafiniranja in/ali
 en ali več specifičnih procesov2.
ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna.

1. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodno opombo 7.2
2. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Stran 12942 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in  katranski 
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov 1.

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 
proizvodov franko tovarna.

2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineral-
nega katrana ali mineralne 
katranske smole

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna.

ex 28.pgl. Anorganski kemični izdelki; organ-
ske in anorganske spojine ali ple-
menite kovine, redkih zemeljskih 
kovin, radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen proizvodov iz 
tar.št.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar.št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetrabo-
rata pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex  29.pgl. Organski kemični izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št,. kot je tar. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar.št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna

ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upor-
abo kot pogonsko gorivo ali 
kurilno olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna

ex 2905 Kovinski alkoholati iz alkoholov iz 
te tar. št. in  iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. vštevši druge materiale iz 
tar.št. 2905. Kovinski alkoholati 
iz te tar.št. se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

2915 Nasičene aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-nitro- in 
nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
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.

1. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski 
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Ciklični acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski, 
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. Vendar  vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 
tar.št.2909 ne sme presegati 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št..

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.

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št. Vrednost vseh uporabl-
jenih 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 ; 
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. Vrednost vseh uporabl-
jenih 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 porabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo materiali, ki 
so uvrščeni v isto tar.št., pod 
pogojem , da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; anti serumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nološki izdelki, ne glede na to, ali 
so pridobljeni z uporabo bioteh-
noloških procesov; cepiva, 
toksini, kulture mikroorganizmov 
(razen 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 katerekoli 
tar.št., vštevši druge materiale iz 
tar.št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

- Drugo:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- - človeška kri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

- - živalska kri pripravljena za tera-
pevtske ali profilaktične 
namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar.št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

- - frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih globulinov

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

 - - hemoglobin, krvni globulin in 
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

- - drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št. 3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

3003 in 3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. 
št. 3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. 
št. 2941

Izdelava, pri kateri  se vsi upora-
bljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo materiali iz 
tar. št.  3003 ali 3004 pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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- Drugo Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št. izdelka. Lahko se upor-
abljajo 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 .

ex 31.pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente  dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah 
ali pakiranjih do 10 kg bruto teže 
razen:

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se upor-
abljajo materiali, ki so uvrščeni 
v isto tar. št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

ex  32.pgl. Ekstrati 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:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna .                      

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, estri in 
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rast-
linskega porekla.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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3205 Lak barve; preparati, predvideni v 
3. opombi v tem poglavju, na 
osnovi "lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar št., razen materialov iz tar. št. 
3203, 3204 in 3205. Materiali, 
uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko 
uporabljajo pod pogojem da nji-
hova vred. 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; parfum-
erijski, kozmetični ali toaletni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

3301 Eterična olja (brez terpenov ali s 
terpeni), vključno zgoščena (trda) 
olja (concretes) in čista olja; rezi-
noidi; izvlečki oleosmol; koncent-
rati eteričnih olj v masteh, 

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št., vštevši materiale iz druge 
"skupine"2 v tej tar. št. Materiali, 
uvrščeni v isto skupino, se lahko 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

v neeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj z mastjo ali 
macereacijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj

uporabljajo pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 34.pgl. Mila, organska površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravl-
jeni voski, izdelki za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni izdelki 
, paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobar-
ski preparati na osnovi sadre, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3403 Mazalni preparati.,ki vsebujejo 
naftno olje ali olja, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, pod 
pogojem da predstavljajo manj kot 
70% po teži

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov3.

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 
proizvodov franko tovarna.

1. Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine
 za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja.
2. Izraz "skupina" pomeni  katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
3. Za specifične pogoje v zvezi s “specifičnimi procesi” glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitu-
minoznih mineralov, stisn-
jenega parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli 
tar.št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 

lastnost voska iz tar.št. 1516
- maščobnih kislin, ki niso 

kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih alko-
holov, 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 vred-
nost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št., vštevši druge materiale iz 
tar.št. 3505.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št., razen tistih iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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36.pgl. Razstreliva; pirotehnični izdelki; 
vžigalice; piroforne zlitine; 
določene vnetljive snovi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex  37.pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna

3701 Fotografske plošče in plani filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetl-
jeni, iz kakršnegakoli materiala, 
razen  iz papirja, kartona ali teks-
tila; fotografski plani filmi za hitro 
razvijanje in kopiranje, občutljivi za 
svetlobo neosvetljeni, v kasetah 
ali brez njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., razen v tar.št. 3701 ali 
3702. Materiali, uvrščeni v tar.št. 
3702 se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna

- Drugo Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št. razen v tar.št. 3701 ali 
3702. Materiali uvrščeni v tar.št. 
3701 ali 3702 se lahko uporabl-
jajo pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna

3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
za svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnegakoli materiala razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za hitro razvijanje in kopi-
ranje, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v katerokoli 
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 uporabl-
jeni materiali uvrščajo v katerokoli 
tar. št. razen v tar.št. 3701 do 
3704.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 38.pgl. Razni izdelki kemične industrije, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka. 
Materiali uvrščeni v isto 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.

ex 3801 - Koloidni grafit  v suspenziji v 
olju in polkoloidni grafit; ogljik-
ove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica grafita z mineralnimi 
olji z več kot 30% grafita po teži

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
3403 ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. 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  sulfat-
nega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot 
preparati ali kot izdelki (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče in 
muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja in fiksiranje barvil ter 
drugi izdelki (npr. sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki se upora-
bljajo v tekstilni, papirni, usnjarski 
in podobnih industrijah, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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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 pre-
sega 50% cena izdelka franko 
tovarna.

3811 Preparati zoper detonacijo, prepa-
rati za preprečevanje oksidacije, 
za preprečevanje kopičenja 
smole, za izboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljeni aditivi, 
za mineralna olja (vštevši bencin) 
ali za druge tekočine, ki se upora-
bljajo v iste namene kot mineralna 
olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna 
olja, ki vsebujejo naftna olja ali 
olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvrščeni v  tar.št. 3811 ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3812 Pripravljeni pospeševalci vul-
kanizacije; sestavljeni plastifika-
torji za gumo in plastične mase, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu; preparati za 
preprečevanje oksidacije in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za gumo in 
plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje 
premazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic in v podobnih obli-
kah; kemične spojine, dopirane 
za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki ne vse-
bujejo ali vsebujejo po teži manj 
kot 70% naftnega olja ali olj, dobl-
jenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3820 Preparati zoper zmrzovanje in pri-
pavljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3823 Industrijske monokarboksilne  
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski maščobni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne 
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št. vključno druge materiale iz 
tar.št. 3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični izdelki in preparati 
kemične industrije in sorodnih 
industrij (vštevši tudi tiste, ki so 
sestavljeni iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu,stran-
ski izdelki kemične industrije ali 
sorodnih industrij, ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Naslednje iz te tarifne številke:

Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra na osnovi naravnih 
smolnih produktov

Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
št. 2905

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih 
oljnih kislin, pridobljenih iz 
bituminoznih snovi in njihovih 
soli

Ionski izmenjevalci

Sušilci za vakumske cevi

Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

Amoniakova voda in surovi 
amoniak (izkoriščeni oksid) 
dobljen s prečiščevanjem 
svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka. Materi-
ali, ki se uvrščajo v isto tar. št. kot 
je proizvod se lahko uporabljajo, 
pod pogojem, da njihova  vred-
nost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

Fuzelno in dipelovo olje

Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

3901 do 3915 Plastične mase v primarnih obli-
kah; odpadki, ostružki in ostanki iz 
plastike; razen za tar.št.ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana 
v nadaljevanju:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Izdelki adicijske homopolomer-
izacije, pri kateri enojni mono-
mer prispeva več kot 99% po 
teži celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna in 

- vrednost kateregakoli  upora-
bljenega 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.

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali  uvrščajo v drugo 
tar. št. izdelka. Lahko se uporabl-
jajo materiali , ki se uvrščajo v 
isto tar.št., pod pogojem ,da nji-
hova vrednost ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna1

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala iz 39.poglavja ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna 
in /ali izdelava iz tetrabrom-(bis-
fenol A) polikarbonata 

3912 Celuloza in njeni kemični derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih obli-
kah

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala 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 podana v nadaljevanju

- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani v 
druge oblike razen pravokot-
nih (vštevši kvadratne); drugi 
izdelki, bolj  obdelani kot le 
površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala iz 39. poglavja ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

- - izdelki adicijske homopolime-
raizacije, pri kateri enojni 
monomer prispeva več kot 
99% po masi celotne vsebine 
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih 

materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost kateregakoli uporabl-
jenega materiala iz. 39. 
poglavja ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenih 
materialov ne presega 25% 
cene izdelka franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se
to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala 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 kateregakoli uporabl-

jenega materiala ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna, in

- vrednost materialov uvrščenih 
v isto tar. št. 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

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno nev-
tralizirana z ioni kovine, pred-
vsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost kat-
eregakoli uporabljenega materi-
ala iz iste tar.št. kot je proizvod ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 3921 Folije iz plastičnih mas, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poli-
estrskih folij debeline manj kot 
23 mikronov2.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

3922 do 3926 Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 40.pgl Kavčuk in izdelki iz kavčuka in 
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka.

ex 4001 Laminirane plošče ali krpe 
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kavčuka, ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume z zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji (plasti) in 
ščitniki iz gume:

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se 
to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

2. Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetromv skladu z ASTM-D 1003-16,
tki.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.št., razen iz tar. št. 4011 ali 
4012.

ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz trde gume.

ex 41.pgl. Surove kože  z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet , z volno.

4104 do 4107 Usnje, brez dlake ali volne, razen 
usnja iz tar. št. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož .

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4109 Lakasto usnje in  lakasto plastovito 
(prevlečeno s folijo) usnje, metal-
izirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 
do 4107 pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

42.pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev (razen 
sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 43.pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4302 Strojena ali obdelana krzna, 
sestavljena:

- Plošče, križi, kvadrati in 
podobne oblike

Beljenje ali barvanje vključno z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenih, 
strojenih ali obdelanih krzen.

4303 Oblačila, oblačilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih 
strojenih ali obdelanih  krzen iz 
tar. št. 4302.

ex  44.pgl. Les in lesni izdelki; oglje; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar.št. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, z lubjem ali brez lubja ali 
samo tesanega.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali iverjen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali topo ali zobato dolžinsko 
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje 
s topim ali zobatim dolžinskim 
spajanjem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plošče debeline do 6 mm, 
sestavjen in drug les, žagan po 
dolžini, rezan ali lupljen, skobljan, 
brušen  ali lepljen  s topim ali 
zobatim dolžinskim spajanjem, 
debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem.

ex 4409 Les, kontinuirano profiliran po 
dolžini kateregakoli roba ali strani, 
vključno skobljan, brušen ali topo 
ali zobato dolžinsko spojen ali ne:

- Brušeni ali topo ali zobato 
dolžinsko spojeni

Brušenje  ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in 
okrasne letve

Predelava v obliki palic  ali okras-
nih letev.

ex 4410 do ex 
4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za pohištvo, za notranjo 
dekoracijo

Predelava v obliki palic in okras-
nih letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razre-
zane na določeno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra,  in drugi sodar-
ski izdelki in njihovi deli, iz lesa, 
vključno tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah.

ex 4418 - Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Lahko 
se uporabljajo celičaste plošče, 
skodle in opaži.

- Okrasne palice  in okrasne 
letve

Predelava v obliki palic  ali okras-
nih letev.

ex 4421 Les za vžigalice; lesni čepki za 
obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. 
št., razen lesene žice iz tar. št. 
4409.

ex 45.pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46.pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; košarski 
in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

47.pgl. Lesovina ali celuloza iz drugih 
vlaknastih celuloznih materialov; 
recikliran papir ali karton (ostanki  
in odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 48.pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
kaše, papirja ali kartona; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje in 
prenašanje (razen tistih iz tar. št. 
4809); matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v škat-
lah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje 
iz papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih iz 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in drugi kon-
tejnerji za pakiranje iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali 
trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v določene veli-
kosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49.pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi izdelki grafične industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in 
načrti, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tis-
kane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar.št.4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  podla-
gah, ki niso iz papirja ali kar-
tona

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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Drugo Izdelava iz materialov  ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

ex 50.pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar. št. kot je tar. št. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (vštevši zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov.

5004 do ex 5006 Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- drugih naravnih vlaken, nemi-
kanih ali nečesanih ali 
drugače predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 51.pgl. Volna, fina ali groba živalska 
dlaka; preja in tkanine iz konjske 
žime; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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 predel-
anih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113 Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalandiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 52.pgl. Bombaž, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5204 do 5207 Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov 

svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212 Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 53.pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5306 do 5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz 1:
- surove svile ali ostankov svile, 

mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače predel-
anih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311 Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje 1.

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5401 do 5406 Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz1:
- surove svile ali ostankov svile, 

mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5 cene izdelka franko 
tovarna.

5501 do 5507 Umetna ali sintetična rezana 
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5508 do 5511 Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken

Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov 

svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za pre-
denje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516 Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače pre-
delavnih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 56.pgl. Vata, klobučevina in netkani mate-
riali; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopi in prameni ter 
izdelki iz njih, razen:

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše, ali
- materialov za proizvodnjo 

papirja.

5602 Klobučevina, vštevši impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Iglana klobučevina Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega fila-

menta 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 vsebina 
vsakega filamenta ali vlakna 
nižja od 9 decitekstov, pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, pridobljenih iz 
kazeina, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prev-
lečeni, obloženi z gumo ali plas-
tično 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 in 

nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja,  posukana ali 
ne, izdelana iz tekstilne preje, tra-
kov, in podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405, in kombinirana s kovino v 
obliki niti, traku ali prahu ali prev-
lečene s kovino

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5606 Posukana preja, trakovi in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 
(razen tiste iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske žime); 
ženiljska preja (vštevši ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta preja

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57.pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega fila-

menta 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 pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne 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 neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje.

ex 58.pgl. Specialne tkanine; taftane tek-
stilne obloge; čipke; tapiserije; 
pozamentarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje 1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Druge Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr.: z drobnim 
in križnim vbodom), konfekcion-
irane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

5810 Vezenine v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali 

uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo 
knjig in podobne namene: tkanine 
za kopiranje; platna, pripravljena 
za slikanje, toge tkanine (bugram) 
in podobne tkanine, ki se uporabl-
jajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, poli-
estra in viskoznega rajona velike 
jakosti:

- Z vsebnostjo do vključno  90%  
tekstilnih materialov po teži

Izdelava iz preje.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevlečene ali 
prekrite ali laminirane s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

5904 Linolej, vštevši rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni pod-
lagi, premazani prevlečeni ali 
prekriti,  razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje 1.

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, pre-
vlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje,

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše,

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, 
razen tistih iz tar. št. 5902:

- Pletene ali kvačkane tkanine Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih in neče-
sanih ali kako drugače predel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Druge tkanine iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 
90% tekstilnih materialov po 
teži

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, prev-
lečene ali prekrite; platna, posli-
kana platna za odrske kulise, 
tkanine za ateljeje in podobne 
namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene netiskane tkanine ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče, ipd.;žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali za plin-
ske svetilke , impregnirani ali 
neimpregnirani:

- Žarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih mate-
rialov za svetilke.

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št. , kot je tar. št. izdelka.

5909 do 5911 Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tka-
nin ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se upora-
bljajo 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 osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane 
z več osnovami in/ali votki iz 
tar.št.5911

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- preja iz politetrafluor-

etilena2,
- preje, večnitne, iz polia-

mida,  prekrite, impreg-
nirane ali prevlečene s 
fenolno smolo,

- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz aromatičnih polia-
midov, dobljenih z polikon-
denzacijo m- fenilendiamina 
in izoftalne kisline,

- monofilamenta iz 
politetrafluoretilena2

- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz poli-p-  fenilen-
tereftalamida,

- preje iz steklenih vlaken, 
prekrite s fenolno smolo in 
ojačene z akrilno prejo2,

- kopoliestrskih monofilamen-
tov iz poliestra in smole iz 
tereftalne kisline in 1.4 cik-
loheksandietanola in 
izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, razen vlaken, nemi-
kanih in nečesanih ali kako 
drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

- Drugo Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, razen vlaken, nemi-
kanih in nečesanih ali kako 
drugače obdelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

60.pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz 1:

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

61.pgl. Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz dveh 
ali več kosov  pletene ali kvačkane 
tkanine, ki je urezana v določeno 
obliko ali dobljena v neposredno 
obdelovanje

Izdelava iz preje 1,2.

- Drugi Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken,  nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih  za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne 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 1

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vlečenih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje 1.

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, 
če vrednost uporabljene neprev-
lečene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna1

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 upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna 1  .

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,2

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končn-
ima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, mercer-
iziranje, termostabiliziranje, dvi-
ganje, kalendiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna zak-
ljučna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabl-
jene 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  preje1

ali
Izdelava iz nevezene tka-
nine,pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna1 .

1. Glej Uvodno opombo 6
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- Ognje-varna oprema iz tkanin, 
prevlečena s folijo aluminiz-
iranega poliestra

Izdelava iz  preje1.

ali

Izdelava iz neprevlečene tka-
nine,pod pogojem, da vrednost 
uporabljene neprevlečene tka-
nine ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna1

- 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 preje1

ex 63.pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena-rabljena 
oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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 nekaterih 
tkanin

Izdelava iz2:
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi:

- - vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,2 .
ali
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletenih ali kvačkanih), 
pod pogojem, da vrednost upor-
abljene nevezene tkanine ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

- - drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje 1,2 .

6305 Vreče in vrečke, ki se uporabljajo 
za pakiranje blaga

Izdelava iz3 :
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih 

vlaken, nemikanih ali neče-
sanih ali kako drugače obdel-
anih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tek-
stilne kaše.

1. Glej Uvodno opombo 6
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin 

(rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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6306 Cerade, jadra za plovila, jadralne 
deske ali suhozemna plovila, 
zunanje platnene zavese, šotori in 
izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz1,2:
- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tek-

stilne kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje1,2 .

6307 Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje 
za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

6308 Garniture, ki so sestavljene iz  tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in 
pregrinjal, tapiserij, vezenih nam-
iznih prtov in serviet ali podobnih 
tekstilnih izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet  v kompletu mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj vel-
jalo, če ne bi bil v kompletu. 
Predmeti brez porekla pa se 
lahko vključijo, če njihova skupna 
vrednost ne presega 15% cene 
kompleta franko tovarna.

ex 64.pgl. Obutev; gamaše in podobni 
izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št. ,razen spajanja gornjih 
delov, pritrjenih na notranje pod-
plate ali druge komponente pod-
platov iz tar. št. 6406.

6406 Deli obutve (vštevši zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate razen 
na zunanje podplate), odstranljivi 
vložki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka

ex 65.pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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, iz pletiv 
ali pleteni ali izdelani iz čipke, 
klobučevine ali drugih tekstilnih 
proizvodov (razen trakov), tudi 
okrašene ali podložene; mrežice 
za lase iz kakršnegakoli materi-
ala,  okrašeni ali podloženi ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken1  

1. Glej Uvodno opombo 6
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12975

ex 66.pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice-stolčki, biči, korobači 
in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vštevši palice-
dežnike, vrtne sončnike in 
podobne dežnike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

67.pgl. Preparirano perje in puh in izdelki 
iz njih; umetno cvetje; lasuljarski 
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 68.pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude, ali podobnih 
materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta , mešanice na 
osnovi azbesta ali na osnovi 
azbesta in magnezijevega karbon-
ata

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št.

ex 6814 Izdelki iz sljude, vštevši aglomer-
irano ali rekonstituirano, na pod-
lagi iz papirja, kartona ali drugih 
materialov

Izdelava iz obdelane sljude  
(vštevši aglomerirano ali rekonsti-
tutirano).

69.pgl. Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 70.pgl Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001.

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano, 
neokvirjeno in ne spojeno z 
drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večzidni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirom ali 
brez njega, vštevši tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vla-
ganje, čepi, pokrovi in druga zapi-
rala, iz stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, 
če vrednost nebrušenih steklenih 
proizvodov 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 uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, 
če vrednost nebrušenih steklenih
proizvodov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sito-
tiska), ročno pihanje steklenih 
izdelkov, če vrednost ročno 
pihanih steklenih izdelkov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih 

vlaken, rovinga, preje ali 
pečenih niti, ali

- steklene volne.

ex 71.pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine platirane s plemenitimi kov-
inami in izdelki iz njih, imitacija 
nakita; kovanci ; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obdel-
ani, začasno nanizani zaradi 
lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka  franko 
tovarna.

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sintetični ali rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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- 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 plemen-
itih kovin.

ex 7107, ex 7109 
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sintetičnih ali rekon-
struiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.
ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih niti ne prevlečenih s 
plemenitimi kovinami  pod 
pogojem, da vrednost vseh upor-
abljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 72.pgl. Železo in jeklo; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205.

7208 do 7216 Ploščati valjani izdelki, palice in 
profili iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206.

7217 Hladno vlečena žica iz železa ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih pri-
marnih oblik iz tar. št. 7218.

7223 Hladno vlečena žica iz nerjavega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 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 pri-
marnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224.

7229 Hladno vlečena žica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

ex 73.pgl. Železni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske 
tire, iz železa ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi tirne 
veznice, tirna ležišča, klini za tirna 
ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, dis-
tančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spa-
janje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206.

7304, 7305 in 
7306

Cevi in votli profili iz železa in jekla 
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz 
nerjavega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več 
delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje s 
peščenim curkom 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 ele-
menti za mostove, vrata za zapor-
nice, stolpi, predalčni stebri, 
strehe, strešna orodja, vrata in 
okna ter okviri zanje, opaži, 
pragovi za vrata, roloji, ograje in 
stebri), iz  železa ali jekla; ploče-
vine, palice, kotniki in profili cevi in 
podobno, pripravljeni za uporabo 
v konstrukcijah; iz  železa ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajao v drugo 
tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 
7301 se ne smejo uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
7315 ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 74.pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št.,kot je 
tar. št. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (pre-
cipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka.

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektroli-
tno rafinacijo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine:

- Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št.,kot je tar. št. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 75.pgl Nikelj in nikljevi 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.

7501 do 7503 Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki meta-
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 76.pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; 
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.

7601 Aluminij, surovi Izdelava s toplotno ali elektron-
sko obdelavo iz nelegiranega alu-
minija ali iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz aluminija razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj ali zak-
lonov materiala za ojačanje in 
podobnih  materialov (vštevši 
neskončne trakove) iz aluminijaste 
žice in ekspandirane kovine iz alu-
minija

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se upor-
abljajo gaza, tkanine, rešetke, 
mreže, ograje ali zakloni, 
materiali za ojačanje in 
podobni materiali (vštevši tudi 
neskončne trakove) iz alumini-
jaste žice ali ekspandirane 
kovine iz aluminija,in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

 77.pgl. Rezervirano za možno bodočo 
uporabo HS 

ex 78.pgl. Svinec in svinčeni 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.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work lead").

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati odpadki in 
ostank iz tar. št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 79.pgl. Cink in cinkovi 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.

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št. ,kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati odpadki in 
odpadki iz tar. št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 80.pgl. Kositer in kositrni 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.

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati odpadki in 
ostružki iz tar. št. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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 uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka.

ex 82.pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka.

8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo 
na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št. razen 8202 do 8205. Orodje 
iz tar. št. 8202 do 8205 se lahko 
sestavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15% cene 
garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ročno obde-
lovalne priprave na mehanični 
pogon ali brez njega ali za obde-
lovalne stroje (npr. za stiskanje, 
kovanje, prebadanje, rezanje 
navojev, vrtanje, vtiskanje,  
grezenje, rezkanje, struženje ali 
navijanje ali odvijanje vijakov), 
vštevši matice za valjanje ali 
ekstrudiranje kovine in orodje za 
vrtanje skal 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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 8211 Noži z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (vštevši vrtnarske 
nože), razen nožev iz tar. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji in rezila iz 
navadnih kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr. stroji 
za striženje,  mesarske in kuhin-
jske 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 uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji iz navadnih 
kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kolačev, 
noži za ribe, noži za maslo, prije-
malke za sladkor in podobni 
kuhinjski in namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo ročaji iz navadnih 
kovin.

ex 83.pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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 zapi-
rala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali iz tar. št. 
8302 pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni 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 
mehanične naprave; njihovi deli; 
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 40% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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ex 8401 Gorilni elementi (polnjenja) 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 
druge pare (razen kotlov za cen-
tralno kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z nizkim tla-
kom); kotli za pregreto vodo

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.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen 
tistih iz tar. št. 8402 in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri
se  vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot sta 
8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
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 pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopro-
pelerski 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.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 25% cene 
izdelka franko tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31. decembra 1998.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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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.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in ele-
menti za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, vštevši 
tiste stroje, pri katerih vlažnosti ni 
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8418 Hladilniki, zmrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zmrzo-
vanje, 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 uporabl-
jenih 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-
ijo, za proizvodnjo papirne kaše, 
papirja in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, upor-
abljajo 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 upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, upor-
abljajo samo do vrednosti 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z občutlji-
vostjo do 5 cg oz. 0,05 g), vštevši 
stroje za štetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja teže; 
uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, 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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih 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.

8429 Buldožerji, angledožerji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri,  nak-
ladalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih 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.

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
smuke in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih 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.

ex 8431 Deli za cestne valjarje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8439 Stroji za proizvodnjo kaše iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
proizvodnjo ali dovrševanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, upor-
abljajo samo do vrednosti 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom
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8441 Drugi stroji za predelavo papirne 
kaše, papirja ali kartona, vštevši 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, upor-
abljajo 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 uporabl-
jajo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8448 Pomožni stroji in naprave za upor-
abo s stroji iz tar. št. 8444 in  
8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8452 Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni 
za šivalne stroje; igle za šivalne 
stroje:

- Šivalni stroji (samo verižasti 
vbod), z glavo, težko ne več kot 
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z 
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna,

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
pri sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
uporabljenega materiala s 
poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zat-
egovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak morajo biti že s porek-
lom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za spa-
janje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8480 Livarski okvirji za ivarne; 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 pre-
sega 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.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garni-
ture tesnil, različne po sestavi 
materiala, v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; mehanski 
čepi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tričnih priključkov, izolatorjev, tul-
jav, kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki so omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 85.pgl. Električni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za 
snemanje in repodukcijo televiz-
ijske slike in zvoka ter deli in pribor 
za te proizvode; 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 40% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

8501 Elektromotorji in električni genera-
torji (razen generatorskih agrega-
tov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

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 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih 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 uporabl-
jajo skupaj samo do vrednosti 
10% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih 
omaricah; avdio-frekvenčni elek-
trični  ojačevalniki; kompletne ele-
ktrične enote za ojačevanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče,kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo 
vgrajene naprave za snemanje 
zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, vštevši aparate z 
vgrajenimi napravami za 
reprodukcijo zvoka, ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih 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  video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali vglavnem z aparati  iz tar. št. 
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

8523 Pripravljeni in prazni nosilci za 
zvočna in podobna snemanja 
drugih fenomenov, razen izdelkov 
iz 37. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci vključno z zvočnimi in 
drugimi, vštevši matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo 
plošč, razen proizvodov iz 37. 
poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih 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-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, vštevši oddajnike z vdel-
anim sprejemnikom ali aparatom 
za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; video 
kamere za snemanje posamičnih 
slik in druge video snemalne 
kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8526 Radarji, pomožne naprave za 
radio-navigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih 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 sne-
manje ali reprodukcijo zvoka ali z 
uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji  in videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem  
primerni za uporabo z aparati iz. 
tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni 
za uporabo pri aparatih za 
video snemanje in reprodukcijo 
slike

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tričnih tokokrogov ali za povezavo 
z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

8537 Table, plošče, pulti, mize, omare 
in druge osnove opremjene z 
dvema ali več aparati iz tar. št. 
8535 ali 8536, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje elek-
tričnega toka, vštevši tiste z vdela-
nimi instrumenti ali aparati iz 90. 
poglavja, razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razre-
zane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni 

materiali uvrščeni v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih 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 upora-

bljenih 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  upora-
bljajo skupaj samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

8544 Izolirana žica (vštevši lakirano in 
anodizirano 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 pre-
sega 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 pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

8546 Električni izolatorji iz kakršnega-
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 stiskan-
jem 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 pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  elek-
tričnih akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene prima-
rne baterije in iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli strojev 
in aparatov, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

ex 86.pgl. Železniške ali tramvajske lokomo-
tive,vozni park in njihovi deli; 
železniški ali tramvajski tirni sklopi 
in pribor in njihovi deli;mehanska 
(vključno elektromehanska) 
oprema za prometno signalizacijo 
vseh vrst; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (vštevši elek-
tromehanska) oprema za signal-
izacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in cest-
nem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; nji-
hovi 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.

ex 87.pgl. Vozila, druga, razen železniških sli 
tramvajskih vozil,njihovi deli in pri-
bor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

8709 Samovozni tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovar-
nah, skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na krat-
kih razdaljah; vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih železniških 
postaj; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri:
- se  vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo  v drugo tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 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.

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki so 
opremljena z oborožitvenimi sred-
stvi; 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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8711 Motorna kolesa (vštevši mopede) 
in kolesa s pomožnim motorjem, z 
bočno prikolico ali brez nje; 
bočne prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rot-
acijskih batnih motorjev) in 
prostornino cilindrov:

- -  do 50 cm3 

- -  nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, 
in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh upora-

bljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 20%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 30%cene izdelka 
franko tovarna.

ex 8712 Kolesa brez krogličnih ležajev Izdelava iz materialov iz vseh tar. 
št. razen tistih iz 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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila; druga vozila, nesamo-
vozna; 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.

ex 88.pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen:

Izdelava, pri kateri  se vsi upora-
bljeni materiali uvrščajo  v drugo 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna.

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št., vštevši druge materiale iz 
tar. št.8804.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna.

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobna 
oprema; naprave za treniranje 
letenja na tleh; deli navedenih 
proizvodov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

89.pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri  se vsi upora-
bljeni 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-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
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 
40%cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

9001 Optična vlakna in kabli iz optičnih 
vlaken razen iz tar. št. 8544; listi 
in plošče iz polarizirajočega mate-
riala; leče (vštevši kontaktne leče), 
prizme, zrcala in drugi optični ele-
menti, iz kakršnegakoli materiala, 
nemontirani, razen takih  optično 
obdelanih steklenih elementov 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9002 Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnegakoli 
materiala, montirani, ki so deli ali 
pribor instrumentov ali aparatov, 
razen takih  optičnih neobdelanih  
steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9004 Očala in podobni izdelki in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12995

ex 9005 Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronom-
skih refrakcijskih teleskopov in nji-
hovih podstavkov

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 uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

9007 Kinematografske kamere in pro-
jektorji, 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 uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

9011 Optični mikroskopi, vštevši tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

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 uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9015 Geodetski (vštevši fotografski, 
oceanografski, hidrološki. meteo-
rološki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9016 Tehtnice z občutljivostjo do  vkl-
jučno  5 centigramov (o,o5g) , z 
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 
pantografi, kotomeri, risalni pribor 
v kompletu, logaritemska raču-
nala, računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti za mer-
jenje dolžine (npr. merilne palice 
in trakovi, mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso omen-
jeni in ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vštevši scin-
tigrafske, elektromedicinske 
aparate in aparate za preiskavo 
vida:

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi 
zobozdravniškimi napravami ali 
zobozdravniški pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. št. vštevši materiale iz tar. št. 
9018.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, 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 
za masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoter-
apijo, kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in drugi 
terapevtski dihalni aparati

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, 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.

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske razen varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in zamenljivih fil-
trov

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.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 12997

9024 Stroji in aparati za preiskušanje 
trdote, natezne trdnosti, ali odpor-
nosti na tlak, elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, 
termometri, pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  psi-
hometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali 
drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki toplote, števci 
porabe toplote); razen instrumen-
tov in aparatov iz tar. št. 9014, 
9015, 9028 ali  9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9027 Instrumenti in aparati za fizikalne 
in kemične analize (npr.: pola-
rimetri, refraktometri, spektometri, 
aparati za analizo plina ali dima); 
instrumenti in aparati za pre-
iskušanje viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti 
ali podobno ali za kalorimetrijska, 
akustična in fotometrijska mer-
jenja ali kontrolo ( vštevši ekspoz-
imetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje 
plinov, tekočin ali električne 
energije, vštevši merilnike za nji-
hovo umerjanje

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh upor-

abljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje,  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 pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9030 Osciloskopi, spektralni analiza-
torji in drugi instrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz 
tar.št.9028; instrumenti in aparati 
za merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih ionizirajočih  
sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9031 Instrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; projektorji 
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatično regulacijo ali krmil-
jenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 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 pre-
sega 40%cene izdelka franko 
tovarna.

9105 Druge ure Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh upor-

abljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih 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 katerih vrednost vseh upor-

abljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh upora-
bljenih materialov brez porekla 
ne presega vrednosti uporabl-
jenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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9110 Kompletni  mehanizmi za osebne 
ali druge ure, nesestavljeni ali 
delno sestavljeni (šablone); neko-
mpletni  mehanizmi za osebne ali 
druge ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh upor-

abljenih materialov ne pre-
sega 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. kor 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:
- se  vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št. kor 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.

9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin,  prevlečeni 
sali ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

92.pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

93.pgl. Orožje in strelivo; njuni deli in pri-
bor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 94.pgl. Pohištvo; posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke 
in druga svetila, ki niso omenjena 
ali zajeta na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno; 
montažne zgradbe;
razen:

Izdelava pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali uvrščeni v drugo  
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali uvrščeni v drugjo 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki 
je že pripravljena za uporabo iz 
tar. št. 9401 ali 9403, pod 
pogojem da:
- njena vrednost ne presega 

25% cene izdelka franko 
tovarna ,in

- so vsi drugi uporabljeni mate-
riali že s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št. razen 
tar. št. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna.

9405 Svetilke in druga svetila, vštevši 
reflektorje in njihove dele, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni napisi, osvetl-
jene ploščice z imeni in podobno, 
s fiksiranim svetlobnim virom, in 
njihovi deli, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 95.pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre 
in šport; njihovi deli in pribor; 
razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabl-
jeni materiali uvrščeni v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in 
podobni modeli za igro, vštevši 
tudi s pogonom; sestavljanke  
vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 9506 Glave za palice za golf in njihovi 
deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot  je tar. št. izdelka. Za 
izdelavo glav za palice za golf se 
lahko uporabijo grobo obdelani 
bloki .

ex 96.pgl. Razni izdelki, razen; Izdelava pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, 
rastlinskega ali mineralnega izvora 
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov 
za izrezovanje iz istih tar. št.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

��� Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

2. 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
navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov vever-
ičje ali podlasičje dlake) 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, bris-
alniki za pod  in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne pre-
sega 50%cene izdelka franko 
tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj vel-
jala, če ne bi bil vključen v 
komplet. Lahko pa se vključijo 
predmeti brez porekla, če njihova 
skupna vrednost ne presega 
15% cene kompleta franko 
tovarna.

9606 Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali 

uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, 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, pre-
pojene 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.

ex 9613 Piezo vžigalniki Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. št. 9613 ne pre-
sega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih 
blokov.

97.pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabl-
jeni materiali uvrščajo v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka.

Tar. štev. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
jim da status blaga s poreklom

(1) (2)                 (3)                                  ali                            (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, države) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

                                          in
                                  
____________________________________________________

                   (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža 
(kg) ali druga 
merska enota 
(l, m3, itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... Št. .....................
Carinski organ:.....................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
.........................................................
.........................................................

Datum ................................................

.........................................................
                              (Podpis)

Žig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................

..............................................................

(Podpis)   
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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.

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

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o 
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)
                                                         

                         Žig

___________________________________________________
(podpis)

________________________

(1) Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

_____________________________________________
                                  (kraj in datum)

                                                          Žig

 ____________________________________________
 (podpis)
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              No  A   000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna)

4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov

5. Namembna država, skupina držav 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga

9. Bruto teža (kg) 
ali druga 
merska enota 
(l,m3,itd.)

10. Računi 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila:(1)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo za potrebna za izdajo
priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                                                   (Kraj in datum)

                

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                        (Podpis)

----------------------------------------------

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV
Izjava na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba 
natisniti.

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.

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … poreklo.

Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniqre n° ...(1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .

Nemška inačica:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

Hebrejska inačica:

ali

I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document  declare that except where otherwise indicated, the goods
meet the  conditions to obtain originating status in preferential trade with ................ and that the country of origin of goods is
............... .

....................................................(2)  
(kraj in datum)

....................................................

(podpis) 
(podpisu mora slediti jasno 

navedeno podpisnika)

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni
izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.

Priloga V

Za namene izvajanja 12. člena Protokola 3 pogodbenici soglašata, da se obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic
izvaja s pomočjo začasnega izvoza na oplemenitenje ali podobnega sistema.
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5440. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu

Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Repub-
liko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega
sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne
25. 5. 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št.
8/89), Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje
Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 –
Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št.
002615/290 z dne 26. 10. 1995 in št. 575-SD/95-24070
z dne 14. 12. 1995 v zvezi z blagovnima listama C in D ter
5. in 67. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95,
28/95, 32/99 in 40/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju liste D
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem

prometu

1. člen
V uredbi o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o

maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97, 83/97,
6/99, 105/99 in 121/00) se spremeni priloga k uredbi
tako, da se glasi:

“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA
ZA LETO 2002

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2002
št. (v mio LIT)

1 2 3 4

1. 02.02 – 21.06 Meso goveje zmrznjeno; meso svinjsko sveže ali zmrznjeno ali razne
obreznine; ribe, raki, mehkužci; razni rastlinski proizvodi; zelenjava,
vrtnine; agrumi, sveži ali suhi in drugo sadje; aditili 7.979

2. 25.01 – 29.17 Razni mineralni proizvodi – sol, žveplo; zemljine in kamenj; sadra, apno
in cement; rude; žlindre in pepeli; mineralna goriva, olja in pr. njihove
destilacije; anorganski kemični pr., org. in anorg., spojine, plemenit.
kovine; ogljik. in njihovi halogen. derivati; alkoholi in njihovi halogenski
derivati; fenoli estri, peroksidi, karbonske kisline 112

3. 32.04 Sintetična organska barvila 9

4. 32.05 – 32.15 Organski pigmenti (naravni in sintetični), barve, laki, kiti, tuši, črnila itd. 480

5. 33.01 – 38.02 Eterična olja, izdelki za ličenje, mila, voski, loščila, proiz. za fotograf. in kinemat.
namene, lepila ipd. 370

6. 38.08 – 38.23 Razni proizv. kemične ind., insekticidi, fundicidi, herbicidi itd. 9

7. 39.01 – 39.26 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; primarne oblike – polimeri, polietilen
polivinilklorid; poliuretanske pene, razni drugi poliestri in kem. derivati; odpadki,
ostružki, talne obloge, plošče listi, folije in razni proizvodi iz plastičnih mas 4.973
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Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2002
št. (v mio LIT)

1 2 3 4

8. 40.05 – 40.16 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; plošče, listi, trakovi, palice,
in profili iz gume, avtomobilske gume, zunanje in notranje; higienski in farmac.
izdelki iz gume idr. 600

9. 44.08 – 44.18 Listi furnirja in listi za vezane plošče in drug žagan les; stavbno pohištvo in drugi
leseni proizvodi za gradbeništvo 18

10. 45.03 – 45.04 Izdelki iz naravne plute, aglomerirana pluta itd. 165

11. 48.02 – 48.23 Papir, karton, izdelki iz papirne mase ali kartona, embalaža (škatle, vreče ipd.);
registri, knjigovodske knjige in podob. izdelki za pisarne 2.900

12. 50.07 Preja iz česane volne, nepriprav. za prodajo na drobno 9

13. 51.05 – 51.08 Volna in fina ali groba žival. dlaka, mikana ali česana; preja iz mikane ali česane
volne in fine živalske dlake, nepripravljena za prod. na drobno 18

14. 52.02 – 52.12 Bombažni odpadki, bombaž mikan ali česan, sukanec iz bombaža in preje
Bombažna preja priprav. za prodajo na drobno 96

15. 54.01 – 56.04 Filamenti iz umetnih ali sintetičnih vlaken; klobučevina, spec. preja ipd. 36

16. 56.07 – 56.08 Vrvi, motvozi, konopi, vozlani, mrežasti izdelki 48

17. 68.05 – 68.10 Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu; žlindra
Proizvodi iz bitumna in podob. materialov, table, listi, plošče iz mineral.
vlaken; proizvodi iz cementa, lepenke in gipsa, pr. iz sadre 48

18. 69.02 – 69.13 Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in drugi keram. izdelki; razni granitni in
keram. izdelki, ploščice, sanitarna keramika in izdel. ipd. 1.300

19. 70.03 – 70.19 Steklo in stekl. izdelki (ornament, baravna, termopan-steklo, stekl. baloni in
steklenice, ogledala, bloki, zidaki, kocke ipd.) 980

20. 72.08 – 72.19 Železo iz nelegiranega jekla; ploščati vročevaljani izd.; palice, progili, žice;
nerjavno jeklo, ploščati, valjani proiz. iz nerjav. jekla 1.180

21. 73.04 – 73.26 Železni in jekleni proizvodi; cevi in votli profili; razne železne konstrukcije,
rezervarji; verige, žeblji, sidra, vijaki, šivalne igle, peči za ogrevanje in radiatorji,
razni namizni, kuhinjski in drugi proizvodi iz železa ali jekla; sanitarni predmeti
iz ž. ali j. idr. 1.480

22. 74.07 – 74.12 Bakrene palice in profili, žica, trakovi, plošče, folije, cevi 390

23. 76.04 – 76.10 Aluminijaste palice in profili; alumin. žica, plošče, pločevine 638

24. 82.07 – 84.08 Izmenljivo orodje za ročno obdelavo, priprav. na mehan. pogon, noži in rezila
za stroje, turbine, generatorji, batni motorji, kotli za centr. kurjavo ipd. 1.300
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Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2002
št. (v mio LIT)

1 2 3 4

25. 84.13 – 84.19 Črpalke za tekočine z merilnimi napravami ali brez njih; logistična oprema;
zamrzovalna tehnika; klimatizacijske naprave stroji, naprave in laboratorijska
oprema 2.400

26. 84.22 – 84.29 Pomivalni stroji; stroji za polnjenje, zapiranje, etiketiranje, tehtnice; mehanične
naprave; škribčevja, dvigala, ipd. transporterji, viličarji, avto dvigala; buldožerji,
grejderji, Bagri, nakladalniki ipd. 1.068

27. 84.32 – 84.52 Stroji za pripravo in kultivir. zemlje v kmetijstvu, za obiranje, žetev, mlatev, molzni
stroji, str. za proizv. celuloze, knjigoveški stroji, tiskarski in pletilni stroji, stroji za
šivanje ipd.
Razni stroji za pranje, čiščenje, ožemanje, sušenje, likanje, kemično čiščenje
(razen strojev iz tarife 84.50) Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig, igle
za šivalne stroje ipd. 760

28. 84.65 – 84.66 Stroji za obdelavo lesa, plute kosti, trde gume, plastike
Deli in pribor, ki so izklj. ali pretežno primerni za uporabo s stroji
iz tar. št. 84.56 do 84.65 90

29. 84.69 – 84.77 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila; rač. stroji, knjigovodski stroji; razni
stroji za avtomatsko obdelavo podatkov; razmnoževalni stroji; stroji za sortiranje,
separacijo, pranje ipd. stroji za brizganje in pihanje plast. mas in obdelavo gume 96

30. 84.80 – 84.83 Utopi za livarne kovin.; modelne plošče, modeli za forme
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje ipd. 1.180

31. 85.01 – 85.44 Akumulatorji
Reduktorji, električni motorji, transformatorji, akumulatorji
Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka
in slike, TV aparati ipd. akustika 700

32. 87.01 – 87.15 Traktorji, cestni vlačilci za polpriklop. in druga vlečna vozila; sanitetna vozila; motorna
vozila za prevoz blaga ali posebne namene, šasije za motorna vozila, karoserije in drugi
rezervni deli, motorna kolesa, kolesa, invalidski vozički ter njihovi deli in pribor; otroški
vozički in njihovi deli 1.740

33. 88.01 – 89.03 Ribiške ladje in ladje za predelavo ali konzerviranje ribjih izdelkov
Razna plovila za šport in razvedrilo 48

34. 90.18 – 90.27 Medicinski, kirurški, zobozdravst. veterin. inštrumenti, aparati za mehanoterapijo,
dihalni aparati; ortopedski pripomočki ipd. 12

35. 93.03, 93.04 Orožje za lov in šport
in 95.07 Drugo orožje, razen orožja iz tar. št. 93.07; deli in pribor 36

36. 94.01 – 94.05 Pohištvo; in njegovi deli; svetilke in druga svetila, reflektorji, lestenci in njihovi deli 698

37. 96.12 Trakovi za pisalne stroje ipd. 12
SKUPAJ: 33.978“

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 913-00/2000-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5441. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg v prvem
trimesečju leta 2002

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov

in živil za zunanji trg v prvem trimesečju leta
2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina uredbe)

Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politi-
ke se v prvem trimesečju leta 2002 uvedejo podpore za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadalje-
vanju: podpore) kot ukrep za pospeševanje prodaje in pora-
be kmetijskih pridelkov in živil.

Sredstva za podpore iz te uredbe se zagotovijo v okviru
proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (no-
tranji in zunanji trg).

II. PODPORE

2. člen
(namen)

Namen podpor je nadomestitev uvoznih dajatev v proiz-
vodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega na-
domestnega blaga.

3. člen
(upravičenci)

Upravičenci do podpor so fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost
oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno
bivališče v Republiki Sloveniji.

Ne glede na prejšnji odstavek osebe iz prejšnjega od-
stavka niso upravičene do podpor, če:

– vlagajo zahtevke za pridobljene proizvode ali uvozno
blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka
uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža, v skladu
z zakonom, ki ureja carine, in je to razvidno iz carinskih
dokumentov, ki so priloženi zahtevku,

– je izvoženo blago predmet humanitarne pomoči.

4. člen
(višina podpor)

Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živi-
la je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

III. POSTOPEK

5. člen
(zahtevek)

Sredstva podpor pridobijo upravičenci neposredno na
podlagi pisnih zahtevkov.

Zahtevke iz prejšnjega odstavka vlagajo upravičenci v
svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci
v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na obrazcu iz

Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe in je dosegljiv na
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, Ljubljana. Obrazcu iz Priloge 2 mo-
rajo upravičenci oziroma pooblaščenci priložiti dokazila o
izvršenem izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katera
uveljavljajo sredstva podpor.

Pooblaščenci, ki uveljavljajo sredstva podpor v imenu
in za račun upravičencev (v nadaljnjem besedilu: pooblašče-
ni vlagatelji), morajo zahtevkom priložiti pooblastilo upravi-
čencev. Upravičenci s svojim podpisom na pooblastilu jam-
čijo za pravilnost podatkov, navedenih v zahtevku.

Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva podpor pridobijo za
upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem naj-
pozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.

Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja
ali izplačila sredstev podpor upravičencu z obsegom proiz-
vodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom
katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.

Za uveljavljanje sredstev podpor sme pooblaščeni vla-
gatelj, ki sredstva podpor pridobiva za druge, upravičencu
zaračunati stroške v zvezi z zahtevki do višine 1% pridoblje-
nih sredstev, vendar največ 1.000 SIT na posamezen odo-
bren zahtevek.

6. člen
(rok za vložitev zahtevka)

Zahtevke za izplačilo sredstev podpor vlagajo upravičen-
ci ali pooblaščeni vlagatelji priporočeno po pošti do 20. v
mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.

Kopije zahtevkov morajo upravičenci hraniti še najmanj
pet let po njihovi odobritvi.

7. člen
(odločanje o zahtevku)

O dodelitvi sredstev podpor odloča direktor Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z
odločbo.

Če zahtevek ni popoln, se upravičenca oziroma po-
oblaščenega vlagatelja pozove na odpravo nepravilnosti. Če
upravičenec oziroma pooblaščeni vlagatelj v določenem ro-
ku ne odpravi nepravilnosti, se zahtevek s sklepom zavrže.
Prepozno prispeli zahtevki se s sklepom zavržejo.

Zoper odločbo oziroma sklep iz prvega in drugega
odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo v roku
15 dni od vročitve sklepa oziroma odločbe. Pritožba se vloži
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, Ljubljana, in sicer priporočeno po pošti.
O pritožbi odloča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

8. člen
(vrnitev sredstev)

Upravičenec mora vrniti sredstva podpor, če se blago,
za katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in
pod pogoji, ki jih določa predpis o izvajanju zakona, ki ureja
carine.

9. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)

V primeru, da višina zahtevkov za posamezen pridelek
oziroma živilo preseže obseg sredstev podpor, se višina
sredstev podpor na enoto tega pridelka oziroma živila sora-
zmerno zmanjša.
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IV. PREHODNA DOLOČBA

10. člen
(obračun)

Za obračun odobrenih zahtevkov, ki so bili vloženi za
obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2001, na pod-
lagi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov
in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list
RS, št. 62/01, 78/01 in 109/01), se uporablja uredba o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št.
62/01, 78/01 in 109/01).

Obračun odobrenih in neplačanih zahtevkov iz prej-
šnjega odstavka se izplača v breme proračuna za leto 2002.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(veljavnost)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št.
62/01, 78/01 in 109/01).

12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati
1. januarja 2002.

Št. 403-22/2000-11
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina SRGSRU�]D�SULSUDYR�NPHWLMVNLK�SULGHONRY�LQ�åLYLO za 
zunanji trg  
 
Tarifna Poimenovanje Podpora v 
oznaka  SIT/enoto 
 
 1 2 3  

 
0102 äLYR�Jovedo 
0102 10 – �ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNH� 
0102 10 10 – –  telice (samice goveda, ki še niso telile) 70.000,00/kos 
0102 90 –  Druge:  
 – –  GRPDþLK�SDVHP� 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol ������6,7�NJ�å�P� 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol 30,00�6,7�NJ�å�P� 
 – – – –  druge: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol ������6,7�NJ�å�P� 
------------------------- 
�=D�L]YR]�åLYHJD�JRYHGD�]D�]DNRO�VORYHQVNHJD�SRUHNOD�Y�GUåDYH�(YURSVNH�XQLMH�YHOMD�QDYHGHQD�YLãLQD�SRGSRUH��]D�L]YR]�
Y�GUXJH�GUåDYH�VH�QDYHGHQD�YLãLQD�SRPQRåL�V�IDNWRUMHP������©� 
 
 
 
��������'UXJH�åLYH�åLYDOL 
0106 00 10 – �'RPDþL�NXQFL 30,00 SIT/kom 
  
0201 0HVR��JRYHMH��VYHåH�DOL�RKODMHQR  
0201 20 –  Drugi kosi s kostmi: 
0201 20 20 – – ��NRPSHQ]LUDQH�þHWUWL� 140,00/kg* 
0201 20 30 – –  nerazkosane ali rD]NRVDQH�VSUHGQMH�þHWUWL 75,00/kg* 
0201 20 50 – – �QHUD]NRVDQH�DOL�UD]NRVDQH�]DGQMH�þHWUWL 155,00 /kg* 
0201 20 90 – –  drugo 155,00/kg* 
0201 30 00 –  Brez kosti 200,00/kg* 
------------------------- 
�3RGSRUD�YHOMD�L]NOMXþQR�]D�JRYHMH�PHVR�VORYHQVNHJD�SRUHNla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom najmanj 
WUL�PHVHFH�SLWDQR�Y�5HSXEOLNL�6ORYHQLML��=D�L]YR]�Y�GUåDYH�(YURSVNH�XQLMH�YHOMD�QDYHGHQD�YLãLQD�SRGSRUH��]D�L]YR]�Y�GUXJH�
GUåDYH�VH�QDYHGHQD�YLãLQD�SRPQRåL�V�IDNWRUMHP������ 
 Zahtevku mora biti priORåHQD� NRSLMD� UDþXQD� ]D� RGNXS� JRYHGL�� NRSLMD� RFHQMHYDOQHJD� ]DSLVQLND� ]� OLQLMH� NODQMD� LQ� NRSLMD�
YHWHULQDUVNHJD�VSULþHYDOD� 
 
0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD�� 
 VYLQMVNHJD��RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQMVNHJD 
 mesa ter mesa oslov ali mesa mul in  
 mH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]PU]QMHQL 10,60/kg 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU��ãW������� 
 VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR 
 –  Kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 11 – – �QHUD]UH]DQH�QD�NRVH��VYHåH�DOL�RKODMHQe: 12,00/kg 
0207 12 – –  nerazrezane na kose, zamrznjene: 12,00/kg 
0207 13 – – �NRVL�LQ�GURERYMH��VYHåL�ali ohlajeni: 
 – – –  kosi: 
 – – – –  s kostmi: 
0207 13 50 – – – – –  prsa in kosi prs 18,00/kg 
0207 13 60 – – – – –  noge in kosi nog 15,00/kg 
 – – –  drobovje:  
0207 13 91 – – – –  jetra 10,00 /kg 
0207 13 99 – – – –  drugo 10,00 /kg 
0207 14 – –  kosi in drobovje, zamrznjeni: 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs 18,00/kg 
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0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog 15,00/kg 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra 10,00/kg 
0207 14 99 – – – –  drugo 10,00/kg 
 
0210 Meso LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��QDVROMHQL��v slanici,  
 VXãHQL�DOL�SUHNDMHQL��XåLWQD�PRND�DOL�]GURE�L]�PHVD�DOL�iz 
 GUXJLK�NODYQLþQLK�L]GHONRY 
 – �0HVR�SUDãLþMH� 
0210 11 – – �ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL� 
 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY: 
 – – – –  posušena ali prekajena: 
0210 11 31 – – – – –  šunke in njihovi kosi 120,00/kg 
0210 11 39 – – – – – �SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL 51,00/kg 
0210 12 – –  prsi s potrebušino in njihovi kosi: 
 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY� 
0210 12 19 – – – –  sušene ali prekajene 26,60/kg 
0210 19 – –  drugo: 
 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY� 
 – – – –  sušeno ali prekajeno: 
 – – – – –  drugo: 
0210 19 81 – – – – – –  brez kosti 100,00/kg 
0210 20 –  Meso, goveje 162,50/kg 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]HQ�ULEMLK�ILOHWRY 
 in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 
 –  Druge ribe, razen jeter in iker: 
0302 61 – –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
 velike sardele (Sardinella spp.),  
 papaline (Sprattus Sprattus) 12,00/kg  
 
 0401* Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez  
 dodatnega sladkorja ali drugih sladil  
0401 10 –  Z QDMYHþ���PDV���PDãþREH�  
0401 10 10 – – �Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR  
 dveh litrov 7,50  
0401 10 90 – –  drugo 7,50  
0401 20 – �=�YHþ�NRW���PDV���GR�YNOMXþQR���PDV���PDãþREH�  
 – – �GR�YNOMXþQR���PDV���  
0401 20 11 – – –  v izvirnem pakLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR  
 dveh litrov:  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YOMXþQR�����PDV��� 7,50  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 11,60  
0401 20 19 – – –  drugo:  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YOMXþQR�����PDV��� 7,50  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV��� 11,60  
 – –  nad 3 mas.%:  
0401 20 91 – – – �Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR  
 dveh litrov:  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YOMXþQR���PDV��� 14,68  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW���PDV� % 14,68  
0401 20 99 – – –  drugo:  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YOMXþQR���PDV��� 14,68  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW���PDV��� 14,68  
0401 30 – �=�YHþ�NRW���PDV���PDãþREH�  
 – – �GR�YNOMXþQR����PDV���  
0401 30 11 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�GYHK�OLWURY�  
 – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 33,86  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 50,86  
0401 30 19 – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW����PDV�� 50,86  
 – – �QDG����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���  
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0401 30 31 – – – �Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR  
 dveh litrov:  
 – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 123,58  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 193,02  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 212,85  
0401 30 39 – – –  drugo:  
 – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 123,58  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 193,02  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 212,85  
 – –  nad 45 mas.%:  
0401 30 91 – – – �Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR  
 dveh litrov:  
 – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��% 242,58  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 356,52  
0401 30 99 – – –  drugo:  
 – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��% 242,58  
 – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 356,52  
  
0402* Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom  
 sladkorja ali drugih sladil  
iz 0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot  
 ����PDV���PDãþREH�  
 – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:  
0402 10 11 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�����NJ 244,33  
0402 10 19 – – –  drugo 244,33  
 – –  drugo:  
0402 10 91 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�����NJ 28,00  
0402 10 99 – – –  drugo 28,00  
 – �9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW  
 ����PDV���PDãþREH�  
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���  
0402 21 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV�� 244,33  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 309,34  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 325,98  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW 25 mas.% 350,49  
 – – – –  drugo:  
0402 21 17 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV�� 244,33  
0402 21 19 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV���SD�GR  
 YNOMXþQR����PDV����  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV�� 309,34  
 – – – – – –  z veþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 325,98  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 350,49  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�QDG����PDV���  
0402 21 91 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – –  GR�YNOMXþQR����PDV�� 353,07  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 355,27  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 359,78  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 467,24  
0402 21 99 – – – –  drugo:  
 – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV�� 353,07  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 355,27  
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 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 359,78  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 384,55  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 393,19  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 426,09  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 445,31  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 467,24 
iz 0402 29 – –  drugo:  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���  
0402 29 11 – – – – �SRVHEQR�POHNR�]D�GRMHQþNH��Y�KHUPHWLþQR  
 ]DSUWL�HPEDODåL�]�QHWR�YVHELQR�GR�����J��]  
 YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV��  
 – – – –  drugo:  
0402 29 15 – – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV�� 48,38  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 193,18  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 203,82  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 219,30  
0402 29 19 – – – – –  drugo:  
 – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 193,18  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�� 203,82  
 – – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV�� 219,30  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV���  
0402 29 91 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ� 220,59  
0402 29 99 – – – –  drugo:  
 – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV���PDãþREH 220,59  
 – – – – – – �]�YHþ�NRW����PDV���PDãþREH 240,26  
 –  Drugo:  
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR���PDV���  
0402 91 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – –  z vsebnostjo suhe snovi mleka brez mašþREH  
 ���LQ�YHþ���LQ�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 42,00  
0402 91 19 – – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH  
 ���LQ�YHþ���LQ�YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 42,00  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW���PDV���SD  
 GR�YNOMXþQR����PDV���  
0402 91 31 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH  
 ���LQ�YHþ�� 49,60  
0402 91 39 – – – –  drugo:  
 – – – – –  z vsebnostjo suhe snovi mleka brez PDãþREH  
 ���LQ�YHþ�� 49,60  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV���SD  
 GR�YNOMXþQR����PDV����  
0402 91 51 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ  
0402 91 59 – – – –  drugo  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV���  
0402 91 91 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ 159,40  
0402 91 99 – – – –  drugo 159,40  
0402 99 – –  drugo:  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR�����PDV���  
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0402 99 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 do vkljXþQR�����NJ�  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VDKDUR]H����LQ�YHþ�PDV�����YVHEQRVWMR  
 VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH����DOL�YHþ���LQ  
 YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 76,43  
0402 99 19 – – – –  drugo  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VDKDUR]H����LQ�YHþ�PDV�����YVHEQRstjo  
 VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH����DOL�YHþ���LQ  
 YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 76,43  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW�����PDV���SD  
 GR�YNOMXþQR����PDV���  
0402 99 31 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ�  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VDKDUR]H����LQ�YHþ�PDV����LQ�YVHEQRVWMR  
 VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH����DOL�YHþ�� 79,66  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�RG����GR�YNOMXþQR����PDV�� 80,30  
 – – – – –  z vsebnoVWMR�PDãþREH�QDG����PDV�� 138,35  
0402 99 39 – – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�GR�YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VDKDUR]H����LQ�YHþ�PDV����LQ�YVHEQRVWMR  
 VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH����DOL�YHþ�� 79,66  
 – – –  z vsebnostjo PDãþRE�QDGW����PDV���  
0402 99 91 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino  
 GR�YNOMXþQR�����NJ  
0402 99 99 – – – –  drugo  
 
iz 0403* Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, 
 kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano  

ali ne, z dodatkom  sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali  
 z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom  
0403 10 –  Jogurt:  
 – –  nearomatiziran ali brez dodanega sadja,  
 lešnikov ali kakava:  
 – – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,  
 ]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0403 10 11 – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV���  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV���  
 – – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 7,50  
 – – – – – �]�YHþ�NRW�����PDV����  
 – – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 11,60  
0403 10 13 – – – – �YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV���  
 – – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 14,68  
0403 10 19 – – – – �YHþ�NRW���PDV���� 
 – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 26,20  
 – – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�� 
0403 10 31 – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV���� 
 – – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV���  
 – – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 7,50  
 – – – – – �]�YHþ�NRW�����PDV����  
 – – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 11,60  
0403 10 33 – – – – �YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV���� 
 – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 14,68  
0403 10 39 – – – – �YHþ�NRW���PDV���  
 – – – – –  drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 26,20  
 – –  aromatiziran ali z dodatkom sadja,  
 lešnikov ali kakava:  
 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,  
 ]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE�  
0403 10 51 – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV��  
0403 10 53 – – – – �YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��  
0403 10 59 – – – – �YHþ�NRW����PDV��  
 – – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE� 
0403 10 91 – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV�� 9,60  
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0403 10 93 – – – – �YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV�� 14,68  
0403 10 99 – – – – �YHþ�NRW���PDV�� 26,20  
iz 0403 90 –  Drugo:  
 – –  nearomatizirano ali brez dodanega sadja,  
 lešnikov ali kakava:  
 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:  
 – – – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,  
 ]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0403 90 11 – – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV�� 186,20  
0403 90 13 – – – – – �YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���� 
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 186,20  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV����GR�YNOMXþQR����PDV��� 237,50  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV����GR�YNOMXþQR����PDV��� 250,30  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV��� 269,20  
0403 90 19 – – – – – �YHþ�NRW����PDV�� 271,20  
 – – – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0403 90 31 – – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV���  
0403 90 33 – – – – – �YHþ�NRW�����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV�%:  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV����GR�YNOMXþQR����PDV��% 191,57  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV��� 217,04  
 – – –  drugo:  
 – – – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,  
 ]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0403 90 51 – – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV���  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV��� 7,50  
0403 90 53 – – – – – �YHþ�NRW���PDV���GR�YNOMXþQR���PDV�� 14,68 
0403 90 59 – – – – – �YHþ�NRW���PDV���  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 50,86  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 123,58  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 190,92  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 190,92  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���  
 – – – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0403 90 61 – – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV���  
0403 90 63 – – – – – �YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV��  
0403 90 69 – – – – – �YHþ�NRW���PDV��  
 – –  aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:  
 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,  
 ]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE�  
0403 90 71 – – – – �GR�YNOMXþno 1,5 mas.%  
0403 90 73 – – – – �YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��  
0403 90 79 – – – – �YHþ�NRW����PDV��  
 – – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�POHþQLK�PDãþRE�  
0403 90 91 – – – – �GR�YNOMXþQR���PDV��  
0403 90 93 – – – – �YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDs.%  
0403 90 99 – – – – �YHþ�NRW���PDV�� 26,20  
iz 0404* Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom  
 sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih  
 POHþQLK�VHVWDYLQ�]�GRGDWNRP�VODGNRUMD�DOL�GUXJLK  
 sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne  
 zajeti na drugem mestu  
0404 90 –  Drugo:  
 – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,  
 ]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
0404 90 21 – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV���  
 – – – –  v prahu ali zrnih 41,28  
0404 90 23 – – – �YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���  
 – – – –  v prahu ali zrnih  
 – – – – – �'UXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 48,38  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 193,18  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 203,82 
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV� % 219,30  
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iz 0404 90 29 – – – �YHþ�NRW����PDV���  
 – – – – �Y�SUDKX�DOL�]UQLK��]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 220,59  
 – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 222,53  
 – – – – – �YHþ�NRW����PDV����GR�YNOMXþQR����PDV��� 224,78  
 – – – – – �YHþ�NRW����PDV��� 245,75  
 – – �GUXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
0404 90 81 – – – �GR�YNOMXþQR�����PDV���  
 – – – –  v prahu ali zrnih 48,38  
iz 0404 90 83 – – – �YHþ�NRW�����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���  
 – – – –  v prahu ali zrnih  
 – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�  
 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV��� 48,38  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���GR�YNOMXþQR����PDV��� 193,18  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV����GR�YNOMXþQR����PDV��% 203,82  
 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV��� 219,30  
 – – – –  drugo, razen v prahu ali zrnih  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�VDKDUR]H����LQ�YHþ�PDV�����YVHEQRVWMR  
 VXKH�VQRYL�POHND�EUH]�PDãþREH����DOL�YHþ���LQ  
 YVHEQRVWMR�PDãþREH�YHþ�NRW�����PDV�� 76,43  
  
iz 0405* 0DVOR�WHU�GUXJH�PDãþREH�LQ� 
 L]�POHND��POHþQL�QDPD]L  
0405 10 –  Maslo:  
 – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���� 
 – – –  naravno maslo:  
0405 10 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR���NJ�  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 534,87  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
0405 10 19 – – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 534,87  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
0405 10 30 – – –  rekombinirano maslo:  
 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do  
 YNOMXþQR���NJ�� 
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 534,87  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
 – – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
0405 10 50 – – –  sirotkino maslo:  
 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 
 YNOMXþQR���NJ� 
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
  – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
 – – – –  drugo:  
 – – – – –  z vsebnostjo mašþREH�  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 534,87  
 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 548,25  
0405 10 90 – –  drugo 568,31  
iz 0405 20 – �0OHþQL�QDPD]L�� 
0405 20 90 – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV����YHQGDU� 
 z manj kot 80 mas.% mDãþREH�  
 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�  
 – – – – �YHþ�NRW����PDV����YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 501,46  
 – – – – ����DOL�YHþ�PDV�� 521,51  
0405 90 –  Drugo:  
0405 90 10 – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE������PDV���DOL�YHþ�PDãþREH�  
 WHU�]�QDMYHþ�����PDV���YRGH 696,60  
0405 90 90 – –  drugo 548,25  
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0406* Sir in skuta 
  maks. min. vseb. –   
  vsebnost PDãþREH –   
  vode v % v SS v % –   
0406 10 – � 6YHåL� VLU� �YNOMXþQR� VLU� L]� VLURWNH���

nefermentiran,  
 in skuta  
0406 10 20 – – � ]� YVHEQRVWMR� PDãþRE� GR� YNOMXþQR� ���

mas.%:  
 – – –  sir iz sirotke, razen soljene Ricotta  
 – – –  drugo:  
 – – – – � ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH� Y�

QHPDãþREQL� VQRYL�� YHþ� NRW� ��� PDV�� % do 
YNOMXþQR����PDV����  

 – – – – –  Ricotta, soljena:  
 – – – – – – �SURL]YRGHQ�L]NOMXþQR�L]�RYþMHJD�POHND 55 45 121,52  
 – – – – – –  Drugo 55 39 113,04  
 – – – – –  Skuta 60 49,63  
 – – – – –  Drugo:  
 – – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�  
 – – – – – – –  manj kot 5 mas. % 60 164,83  
 – – – – – – – ���DOL�YHþ�PDV����YHQGDU�PDQM�NRW�

19 mas. % 60 5 167,15  
 – – – – – – – � ��� DOL� YHþ� PDV���� YHQGDU� PDQM�

kot 39 mas. % 57 19 186,60  
 – – – – – – –  Drugo, z vsebnostjo vode, 

L]UDþXQDQH�Y�QHPDãþREQL�VQRYL�  
 – – – – – – – – � YHþ� NRW� ���PDV���� YHQGDU� QH�

YHþ�NRW����PDV��� 40 39 274,22  
 – – – – – – – – � YHþ� NRW� ���Pas. % vendar ne 

YHþ�NRW����PDV��� 40 39 228,52  
 – – – – – – – – �YHþ�NRW����PDV���  
 – – – – �]�YVHEQRVWMR�YRGH��L]UDþXQDQH�Y  
 QHPDãþREQL�VQRYL��YHþ�NRW����PDV����  
 – – – – –  smetanov sir, z vesbnostjo vode, 

L]UDþXQDQH� Y� QHPDãþREQL� VQRYL�� YHþ� NRW� ���
maV�� �� YHQGDU� QH� YHþ� NRW� ��� PDV�� �� LQ�
YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�  

 – – – – – – � ��� DOL� YHþ�PDV���� LQ�PDQM� NRW� ���
mas. % 60 60 84,75  

 – – – – – – ����DOL�YHþ�PDV��� 59 69 102,78  
 – – – – –  Drugo  
 – – – – Drugo  
0406 10 80 – –  drugo  
0406 20 –  Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:  
0406 20 10 – – � ]HOLãþQL� VLU� JODUXV� �]QDQ� NRW� VFKDE]LJHU���

narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino 
]GUREOMHQLPL�]HOLãþL  

0406 20 90 – –  drugo:  
 – – –  sirni izdelki iz sirotke  
 – – –  Drugo:  
 – – – –  z vsebnostjo maãþREH�YHþ�NRW����PDV��

%, z  
 vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in 

vsebnostjo suhe snovi:  
 – – – – – � ��� DOL� YHþ�PDV���� YHQGDU�PDQM� NRW�

80 mas. % 40 34 189,53  
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 – – – – – � ��� DOL� YHþ�PDV���� YHQGDU�PDQM� NRW�
85 mas. % 20 30 250,13  

 – – – – – � ��� DOL� YHþ�mas. % vendar manj kot 
95 mas. % 15 30 265,77  

 – – – – – ����DOL�YHþ�PDV��% 5 30 297,02  
 – – – –  Drugo  
0406 30 –  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:  
0406 30 10 – –  za proizvodnjo katerih se uporabljajo le 

siri, kot so ementalski sir, gruyere in appenzell 
LQ� NL� ODKNR� YVHEXMHMR�GRGDQL� ]HOLãþQL� VLU� JODUXV�
(znan kot schabziger); pripravljen za prodajo 
QD�GUREQR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�Y  

 VXKL�VQRYL�GR�YNOMXþQR����PDV��  
 – –  drugo:  
 – – – � ]� YVHEQRVWMR� PDãþRE� GR� YNOMXþQR� ���

mas.% in z vsebnostjo�PDãþRE�Y�VXKL�VQRYL�  
0406 30 31 – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – –  z vsebnostjo suhe snovi:  
 – – – – – – � ��� LQ� YHþ� PDV���� LQ� PDQM� NRW� ���

PDV����LQ�YVHEQRVWMR�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�  
 – – – – – – –  manj kot 20 mas. % 60 24,96  
 – – – – – – –  2��LQ�YHþ�PDV��� 60 20 36,57  
 – – – – – – � ��� LQ� YHþ� PDV�� �� LQ� YVHEQRVWMR�

PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�  
 – – – – – – –  manj kot 20 mas. % 57 24,96  
 – – – – – – – ����LQ�YHþ�PDV����LQ�PDQM�NRW����

mas. % 57 20 36,57  
 – – – – – – – ����LQ�YHþ�PDV��� 57 40 53,24  
0406 30 39 – – – – �YHþ�NRW����PDV���  
 – – – – –  vsebnost suhe snovi:  
 – – – – – – � ��� LQ� YHþ� PDV���� LQ� PDQM� NRW� ���

mas. % 60 48 36,57  
 – – – – – – � ��� LQ� YHþ� PDV���� LQ� PDQM� NRW� ���

mas. % 57 48 53,24  
 – – – – – – � ��� LQ� YHþ� PDV�� �� LQ� YVHEQRVWMR�

PDãþREe v  
 suhi snovi:  
 – – – – – – –  manj kot 55 mas. % 54 48 53,24  
 – – – – – – – ����LQ�YHþ�PDV��� 54 55 60,21  
0406 30 90 – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV�� 54 79 63,15  
0406 40 – � VLU� ]� PRGULPL� DOL� SRGREQLPL� åODKWQLPL�

plesnimi nastale v jedru sira:  
0406 40 10 – –  roquefort  
0406 40 50 – –  gorgonzola 53 48 290,25  
0406 40 90 – –  drug 50 40 298,05  
0406 90 –  Sir, drug:  
0406 90 01 – –  za predelavo  
 – –  drugi:  
 – – –  ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in 

appenzell:  
 – – – –  drugo:  
0406 90 13 – – – – –  ementalec 40 45 327,72  
0406 90 15 – – – – –  grojer, sbrinz:  
 – – – – – –  grojer, sbrinz 38 45 338,66  
0406 90 17 – – – – –  bergkase, appenzell:  
 – – – – – –  bergkase 38 45 338,66  
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0406 90 18 – – –  Fromage fribourgeois, Vacherin mont 
d'Or in Tete de Moine  

0406 90 19 – – – �JODUXV�]HOLãþQL�VLU��]QDQ�NRW�VFKDE]LJHU���
narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino 
]GUREOMHQLPL�]HOLãþL  

0406 90 21 – – –  cheddar 39 48 331,85  
0406 90 23 – – –  edamec 47 40 280,00 
0406 90 25 – – –  tilsit 47 45 280,00 
0406 90 27 – – –  masleni sir (butterkaese) 52 45 262,19  
0406 90 29 – – – �NDþNDYDO  
 – – –  feta:  
0406 90 31 – – – – � L]� RYþMHJD� DOL� ELYROMHJD� POHND� Y�

þHEULþNLK�V�VODQLFR�DOL�GUXJLK�WUGQLK�NRQWHMQHUMLK�
V�VODQLFR�%����DOL�Y�PHKRYLK� L]�RYþMe ali kozje 
NRåH�  

 – – – – – � SURL]YHGHQ� L]NOMXþQR� L]� RYþMHJD�
mleka:  

 – – – – – – � ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH�
QHPDãþREQL�VQRYL��GR�YNOMXþQR����PDV��� 56 43 240,97  

0406 90 33 – – – –  drugo:  
 – – – – – � SURL]YHGHQR� L]� RYþMHJD� R]LURPD�

kozjega mleka:  
 – – – – – – � ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH�

QHPDãþREQL�VQRYL��GR�YNOMXþQR����PDV��� 56 43 240,97  
 – – – – –  Drugo:  
 – – – – – – � ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH�

QHPDãþREQL�VQRYL��GR�YNOMXþQR����PDV��� 60 39 220,24  
 – – – – – – � ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQane 

QHPDãþREQL�VQRYL��YHþ�NRW����PDV��% 59 50 222,46  
0406 90 35 – – –  kefalo– tyri:  
 – – – – � SURL]YHGHQ� L]NOMXþQR� L]� RYþMHJD�

oziroma  kozjega mleka 38 40 340,91  
 – – – –  Drugo 38 40 340,91  
0406 90 37 – – –  finlandia 40 45 327,72  
 – – –  Drugo:  
 – – – –  Drugo:  
 – – – – – � YVHEQRVW� PDãþREH� GR� YNOMXþQR� ���

PDV�� �� LQ� ]� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH� Y�
QHPDãþREQL�VQRYL�  

 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV���  
0406 90 39 – – –  jarlsberg  
 – – –  drugo:  
0406 90 50 – – – – � VLUL� L]� RYþMHJD� DOL� ELYROMHJD� POHka v 

þHEULþNLK� V� VODQLFR� DOL� Y� PHKRYLK� L]� RYþMH� DOL�
NR]MH�NRåH  

 – – – –  drugo:  
 – – – – – �]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����

PDV��� LQ� YVHEQRVWMR� YRGH�� L]UDþXQDQH� Y�
QHPDãþREQL�VQRYL�  

 – – – – – – �GR�YNOMXþQR����PDV���  
0406 90 61 – – – – – – –  grana padano, parmigiano 

reggiano 35 32 361,20  
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0406 90 63 – – – – – – –  fiore sardo, pecorino:  
 – – – – – – – – �SURL]YHGHQ� L]NOMXþQR�L]�RYþMHJD�

mleka 35 36 359,30  
 – – – – – – – –  Drugo 35 36 345,43  
0406 90 69 – – – – – – –  drugi:  
 – – – – – – – –  Siri proizvedeni iz sirotke  
 – – – – – – – –  Drugo 38 30 345,43  
 – – – – – – � YHþ� NRW� ���PDV��� GR� YNOMXþQR� ���

mas.%:  
0406 90 73 – – – – – – –  provolone 45 44 300,83  
0406 90 75 – – – – – – –  asiago, caciocavallo, montasio, 

ragusano 45 39 302,83  
0406 90 76 – – – – – – –  danbo, fontal, fontina, fynbo, 

havarti, maribo, samsoe:  
 – – – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�

45 mas. ��LQ�YHþ�YHQGDU�PDQM�NRW����PDV����  
 – – – – – – – – –  vsebnost suhe snovi 50 mas. 

��LQ�YHþ�YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 50 45 273,09  
 – – – – – – – – –  vsebnost suhe snovi 56 mas. 

��LQ�YHþ 44 45 305,89  
 – – – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�

���PDV����LQ�YHþ 46 55 291,02  
0406 90 78 – – – – – – –  gauda:  
 – – – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�

manj kot 48 mas. % 50 20 280,00  
 – – – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL�

48 mas. %  
 LQ�YHþ�YHQGDU�PDQM�NRW����PDV��� 45 48 280,00  
 – – – – – – – –  drugo 45 55 280,00  
0406 90 79 – – – – – – –  esrom, italico, kernhem, saint–

 nectaire, saint– paulin, taleggio 56 40 241,94  
0406 90 81 – – – – – – –  cantal, cheshire, wensleydale, 

lancashire, double gloucester, blarney, colby, 
monterey 44 45 305,89  

0406 90 82 – – – – – – –  camembert  
0406 90 84 – – – – – – –  brie  
0406 90 85 – – – – – – –  kefalograviera, kasseri:  
 – – – – – – – – �SURL]YHGHQ� L]NOMXþQR�L]�RYþMHJD�

oziroma  kozjega mleka 40 39 330,34  
 – – – – – – – –  Drugo:  
 – – – – – – – – – �YVHEQRVW�YRGH�GR�YNOMXþQR����

mas. % 40 39 330,34  
 – – – – – – – – – � YVHEQRVW� YRGH� YHþ� NRW� ���

mas. ��GR�YNOMXþQR����PDV��� 40 39 302,83  
 – – – – – – – – –  drugo  
 – – – – – – –  drugi siri z vsebnostjo vode, 

L]UDþXQDQH�QHPDãþREQLK�VQRYL�  
0406 90 86 – – – – – – – – � YHþ� NRW� ��� PDV��� SD� GR�

YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – – – – – –  siri prozvedeni iz sirotke  
 – – – – – – – – –  drugo, vsebnost� PDãþREH� Y�

suhi snovi:  
 – – – – – – – – – –  manj kot 5 mas % 52 235,60  
 – – – – – – – – – – � �� PDV�� �� LQ� YHþ� YHQGDU�

manj kot 19 mas. % 51 5 238,99  
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 – – – – – – – – – – � ��� PDV�� �� LQ� YHþ� YHQGDU�
manj kot 39 mas. % 47 19 253,92  

 – – – – – – – – – –  39 mDV����LQ�YHþ 40 39 280,00 
0406 90 87 – – – – – – – – � YHþ� NRW� ��� PDV��� SD� GR�

YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – – – – – –  siri proizvedeni iz sirotke, 

izvzet je Manouri  
 – – – – – – – – – � GUXJR�� YVHEQRVW� PDãþREH� Y�

suhi snovi:  
 – – – – – – – – – –  manj kot 5 mas % 60 231,59  
 – – – – – – – – – – � �� PDV�� �� LQ� YHþ� YHQGDU�

manj kot 19 mas. % 55 5 258,87  
 – – – – – – – – – – � ��� PDV�� �� LQ� YHþ� YHQGDU�

manj kot 40 mas. % 53 19 265,61  
 – – – – – – – – – – ����PDV����LQ�YHþ�  
 – – – – – – – – – – –  Idoazabal, Manchego and 

5RQFDO��SURL]YHGHQL�L]�RYþMHJD�POHND 45 45 257,60 
 – – – – – – – – – – –  Maasdam 45 45 257,60  
 – – – – – – – – – – –  Manouri 43 53 109,73  
 – – – – – – – – – – –  Hushallsost 46 45 252,93  
 – – – – – – – – – – –  Murukoloinen 41 50 274,50  
 – – – – – – – – – – –  Drugo 48 40 280,00  
0406 90 88 – – – – – – – – � YHþ� NRW� ��� PDV��� SD� GR�

YNOMXþQR����PDV���  
 – – – – – – – – –  sir proizveden iz sirotke  
 – – – – – – – – –  Drugo:  
 – – – – – – – – – –  Gradost 42 60  
 – – – – – – – – – –  Drugo:  
 – – – – – – – – – – – �YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�

snovi:  
 – – – – – – – – – – – – � ��� PDV�� �� DOL� YHþ�

vendar manj kot 19 % 60 10 228,65  
0406 90 93 – – – – – – �YHþ�NRW����PDV��  
0406 90 99 – – – – –  drugo  
_______________ 
* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno navesti 
XVWUH]HQ� RSLV� SURL]YRGD�� NL� RPRJRþD� XYUVWLWHY� SURL]YRGD� Y� GRORþHQR� DOLQHR� ]QRWUDM� WDULIQH� R]QDNH� R]LURPD� GRORþLWHY�
XVWUH]QH� SRGSRUH� �YVHEQRVW�PDãþREH� Y� SURL]YRGX�� YVHEQRVW� VXKH� VQRYL� EUH]�PDãþREH�� YVHEQRVW� YRGH�� L]UDþXQDQH� Y�
QHPDãþREQL�VQRYL��YVHEQRVW�PDãþREH�Y�VXKL�VQRYL��Y�SUDKX�DOL�]UQLK�LGU��� 
 
0409 00 00 Med, naravni  56,80/kg 
 
 
1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih 
 XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�DOL�NUYL� 
 sHVWDYOMHQD�åLYLOD�QD�RVQRYL�WHK�SURL]YRGRY 
1601 00 10 –  Iz jeter 26,80/kg 
 –  Drugo: 
1601 00 91 – –  klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane 52,60/kg 
1601 00 99 – –  drugo 47,00/kg 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani 
 izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi 35,10/kg 
1602 20 – �,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL� 17,30/kg 
 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov: 22,60/kg 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus: 17,30/kg* 
1602 39 – –  drugo: 13,40/kg 
 –  PUDãLþHY� 
1602 41 – –  šunka (stegno) in njeni kosi: 
1602 41 10 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY 82,60/kg 
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1602 42 – – �SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL� 
1602 42 10 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY 52,00/kg 
1602 49 – – �GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
 – – – �GRPDþLK�SUDãLþHY� 47,00kg 
1602 50 –  Goved: 95,50/kg 
1602 90 – �'UXJR��YNOMXþQR�]�L]GHONL�L]�NUYL 
 NDWHULK�NROL�åLYDOL� 17,30/kg 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, 
 kaviar in kaviarjevi nadomestki, 
 SULSUDYOMHQL�L]�ULEMLK�MDMþHF 
 –  Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 
1604 13 – –  sardine, velike sardele in papaline: ** 
------------------------- 
�=D�L]YR]�Y�GUåDYH�ELYãH�-XJRVODYLMH�LQ�GUåDYH�&()7(�VH�QDYHGHQD�YLãLQD�SRGSRUH�SRPQRåL�V�IDNWRUMHP������� 
** Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo. 
 
1901 6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�moke, zdroba, škroba 
 in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
 GRGDWNRP�NDNDYD�Y�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW��� 
 XW�����SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR� 
 ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
 åLYLOD�L]�L]GHONRY�L]�WDU��ãW�������GR 0404 brez 
 dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom  
 NDNDYRYHJD�SUDKX�Y�NROLþLQL�PDQM�NRW���XW����� 
 SUHUDþXQDQR�QD�SRSROQRPD�RGPDãþHQR�RVQRYR��NL 
 niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
 
1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih 
 za prodajo na drobno 5,80* 
1901 90 –  Drugo:  
 –  –  drugo: 
1901 90 99 –  –  –  drugo 5,80* 
------------------------- 
�9LãLQD�SRGSRUH�YHOMD�]D�NLORJUDP�POHND�Y�SURL]YRGX�SR�QRUPDWLYLK��NL�MLK�GRORþL�PLQLVWUVWYR� 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane �GUXJDþH��UD]HQ 
 v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz  
 tar. št. 2006 
2005 20 –  Krompir: 
2005 20 20 –  –  – �Y�WDQNLK�UH]LQDK��RFYUW�DOL�SHþHQ��RVROMHQ� 
 LQ�]DþLQMHQ�DOL�QH��Y�QHSUHGXãQL�HPEDODåL�� 
 primeren za takojšnjo uporabo 25,00/kg 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��V�VODGNRUMHP�DOL�GUXJLPL� 
 VODGLOL�DOL�VUHGVWYL�]D�DURPDWL]LUDQMH�WHU�GUXJH�EUH]DONRKROQH�SLMDþH� 
 UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW������ 
2202 90 –  Drugo: 
 –  –  druge, ki YVHEXMHMR�PDãþREH��SULGREOMHQH�L]�SURL]YRGRY 
 iz tar. št. 0401do 0404: 
2202 90 91 –  –  –  do 0,2 ut. % 5,80* 
2202 90 95 –  –  – �����XW����DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���XW��� 5,80* 
2202 90 99 –  –  – ���XW����DOL�YHþ 5,80* 
------------------------- 
* Višina SRGSRUH�YHOMD�]D�NLORJUDP�POHND�Y�SURL]YRGX�SR�QRUPDWLYLK��NL�MLK�GRORþL�PLQLVWUVWYR� 
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5442. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Make-
donijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Repu-
blike Makedonije.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Republike Makedonije, se uporab-
lja carinska stopnja “prosto”.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Makedonije, ki so navedeni v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, uporablja ca-
rinska stopnja prosto, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 1 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 2 k tej uredbi

pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu pri-
spelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot.

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave

pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe, je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti
tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v
državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga, določenimi z uredbo o začasni uporabi Dodatnega
protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS,
št. 53/01).

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Makedonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo uživa preferencialno obravnavo, in
če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o
poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednjo
štirimestno šifro:

– 9101 za izdelke iz prilog 1 in 2 k tej uredbi,
– 9102 za izdelke iz 3. člena te uredbe.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 333-03/2000-4
Ljubljana, dne 19. decembra 2001

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MAKEDONIJA PRILOGA 1

Tarifna Poimenovanje Carinska kvota
oznaka (t)

0204 10 – Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni 150

0409 Med, naravni 100

0702 Paradižnik, svež ali ohlajen 2.500

0703 10 – Čebula in šalotka, sveža ali ohlajena 500

0704 90 Zelje, koleraba, ohrovt in druge užitne kapusnice (razen cvetače, in brokolija in
brstičnega ohrovta), sveže ali ohlajene 2.000

0707 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene 600

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz
tar. št. 2009 130.000 hl
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MAKEDONIJA PRILOGA 2

Tarifna Poimenovanje Carinska kvota
oznaka (t)

0709 60 – Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta 3.500

0710 80 Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene, druge 200

0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene 40

0713 33 – – navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris), oluščen ali neoluščen ali zdrobljen 140

0806 10 – Sveže grozdje 1.000

0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 2.000

0904 20 – Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta 100

0909 50 – Seme komarčka in brinove jagode 600

1211 30 00 – listi koke 200
1211 40 00 – makova slama
1211 90 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,

zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
insekticidne, fungicidne ali podobne namene, drugo

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov 50

1704 90 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava, drugo 160

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 320

1905 31 – – Sladki keksi 600
1905 32 – – Vaflji in oblati

2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 1.000

2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, razen s kisom ali ocetno kislino
(npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.) 600

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 (npr. v slanici, v citronski ksl, pasteriziran ipd.) 1.200

2005 10 00 – Homogenizirane vrtnine, primerne kot hrana za otroke ali za dietetične namene
2005 40 00 – Grah (Pisum sativum)
2005 51 00 – – fižol v zrnu
2005 59 00 – – drug
2005 60 00 – Beluši
2005 70 – Olive:
2005 70 10 – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino odcejene substance do vključno 5 kg
2005 70 90 – – drugo
2005 80 00 – Sladka koruza (Zea mays var. Saccharata)
2005 90 – Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
2005 90 10 – – plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta
2005 90 30 – – kapre
2005 90 50 – – okrogle artičoke
2005 90 60 – – korenje
2005 90 70 – – mešanice vrtnin
2005 90 80 – – drugo

2008 11 92  Kikiriki, praženi 40

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 600

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, komb. začimbe... 60

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%, destilati... grozdnega drozga ali
grozdnih tropin 300
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5443. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo krmil
rastlinskega izvora

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 - Odl. US, 56/99 - zakon o
ohranjanju narave 22/00 - zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora

1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega
izvora (Uradni list RS, št. 11/01) se nadomesti s prilogo, ki
je sestavni del te uredbe.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 353-31/2001-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2001 / Stran 13031



Stran 13032 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

5444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo sadja in
zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko
zamrznjene zelenjave

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in

naprav za predelavo sadja in zelenjave ter
proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene

zelenjave

1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter
proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Uradni
list RS, št. 7/00) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te
uredbe.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 353-17/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti
za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura °C 30 35
pH pH 6,5–8,5 6,0–10
Neraztopljene snovi mg/l 35 –
Usedljive snovi ml/l 0,3 10

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Klor - prosti* Cl

2
mg/l 0,05 0,2

Celotni klor* Cl
2

mg/l 0,4 0,4
Celotni vezani dušik N mg/l 10(b) –
Amonijev dušik N mg/l 5 (a)
Celotni fosfor P mg/l 2 (1(b)) –
Sulfat SO

4
mg/l – 200

Sulfid (c) S mg/l 0,1 1
IV. ORGANSKI PARAMETRI

Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 30 –
Kemijska potreba po kisiku –KPK O

2
mg/l 90 –

Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O
2

mg/l 20 –
Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) mg/l 20 100
Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,5 0,5

Oznake* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

(a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l

(b) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01),

(c) parameter se določa le za odpadno vodo iz objektov in naprav za proizvodnjo kisle zelenjave.
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5445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in

naprav za proizvodnjo piva in slada

1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada (Uradni
list RS, št. 10/99) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del
te uredbe.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 353-01/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti
za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura °C 30 40
pH pH 6,5–9,0 6,5–9,5
Neraztopljene snovi mg/l 35 –
Usedljive snovi ml/l 0,3 20

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Baker* (a) Cu mg/l 0,5 0,5
Cink* Zn mg/l 2 2
Klor – prosti* Cl

2
mg/l 0,2 0,5

Celotni klor* Cl
2

mg/l 0,5 0,5
Celotni vezani dušik N mg/l 10(c) –
Amonijev dušik N mg/l 10 (b)
Celotni fosfor P mg/l 2, (1(c))

IV. ORGANSKI PARAMETRI
Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 30 –
Kemijska potreba po kisiku -KPK O

2
mg/l 120 –

Biokemijska potreba po kisiku – BPK
5

O
2

mg/l 20 –
Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,5 0,5

Oznake* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

(a) parameter se ne določa za odpadno vodo iz naprav in obratov za proizvodnjo slada iz žita namenjenega za pivovarne
ali žganjarne,

(b) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

(c) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01).
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5446. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov za proizvodnjo, predelavo in
konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih
izdelkov

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za

proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter
proizvodnjo mesnih izdelkov

1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje
mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov (Uradni list RS, št.
10/99) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 353-03/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
    

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov

onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti
za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

I. Splošni parametri
Temperatura °C 30 40
pH PH 6,5 – 9,0 6,5–9,5
Neraztopljene snovi Mg/l 35 –
Usedljive snovi Ml/l 0,3 20

III. Anorganski parametri
Celotni klor* Cl

2
Mg/l 0,4 0,4

Celotni vezani dušik N Mg/l 10(b) –
Amonijev dušik N Mg/l 10 (a)
Celotni fosfor P Mg/l 2, (1 (b)) –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku –KPK O

2
Mg/l 120 –

Biokemijska potreba po kisiku – BPK
5
 (c) O

2
Mg/l 20 –

Težkohlapne lipofilne snovi Mg/l 20 150
Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl Mg/l 0,1 0,5

Oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

(a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

(b) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01),

(c) meritev parametra BPK5  je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.
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5447. Uredba o pristojbinah za pridobitev in
vzdrževanje pravic industrijske lastnine

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic

industrijske lastnine

1. člen
Višina pristojbin, ki se po tej uredbi plačujejo za prido-

bitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine, izražene v
SIT, so naslednje:
1. Patent
1.1. Prijavna pristojbina,

vključno z veljavnostjo za prva tri leta 20.000
1.2. Vzdrževanje veljavnosti:
1.2.1.

4. leto 6.000
5. leto 7.500
6. leto 9.000
7. leto 11.000
8. leto 12.500
9. leto 14.500
10. leto 20.000
11. leto 28.000
12. leto 36.000
13. leto 43.000
14. leto 50.000
15. leto 57.000
16. leto 71.000
17. leto 93.000
18. leto 120.000
19. leto 160.000
20. leto 200.000

1.3. Dodatne zahteve:
1.3.1. Poprava ali dopolnitev zahteve

za priznanje prednostne pravice 5.000
1.3.2. Vzpostavitev prednostne pravice 7.500
1.3.3. Izdaja ugotovitvene odločbe 15.000
1.4. Sporazum o razširitvi Evropskih patentov

na Slovenijo oziroma
Evropska patentna konvencija:

1.4.1. Objava prevoda 3.000
1.4.2. Sprememba evropske prijave v nacionalno20.000

2. Model
2.1. Prijavna pristojbina, vključno s pristojbino

za vzdrževanje za prvih 5 let:
2.1.1. za en izdelek 15.500
2.1.2. za vsak dodatni izdelek pri prijavi,

ki se nanaša na več izdelkov 12.000
2.2. Vzdrževanje veljavnosti:
2.2.1. za naslednjih pet let za en izdelek 9.000
2.2.2. za vsak dodatni izdelek pri modelu,

ki se nanaša na več izdelkov 6.000

3. Znamka
3.1. Prijavna pristojbina:

3.1.1. za vključno tri razrede 20.000
3.1.2. za vsak naslednji razred 3.000
3.1.3. za kolektivno znamko

do vključno treh razredov 50.000
3.1.4. za vsak naslednji razred 9.000
3. 2. Pristojbina za registracijo znamke,

vključno z veljavnostjo za prvih 10 let
oziroma za obnovo znamke za 10 let:

3.2.1. za tri razrede 30.000
3.3.2. za vsak naslednji razred 10.000
3.4. Dodatne zahteve:
3.4.1. Razvrstitev ali poprava klasifikacije

(za vsako blago oziroma storitev) 1.000
3.4.2. Ugovor zoper registracijo 10.000
3.5. Mednarodna registracija:
3.5.1. Zahteva za mednarodno registracijo 10.000
3.5.2. Ugovor zoper registracijo mednarodne

znamke 15.000

4. Zahteva za nadaljevanje postopka
po zamudi 15.000

5. Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje 10.000

6. Register:
6.1. Vpis vsake spremembe v register 7.000

7. Zamudna pristojbina

Zamudna pristojbina v višini 50% celotne pristojbine, ki
ni bila pravočasno plačana.

2. člen
(1) Pristojbine iz 1. člena te uredbe so vplačane z

dnem plačila na vplačilni račun pri Agenciji Republike Slove-
nije za plačilni promet v Ljubljani, št. 50100-840-061-3070
oziroma na blagajni Urada Republike Slovenije za intelektu-
alno lastnino.

(2) Pri plačilu prijavne pristojbine za modele iz točke
2.1. in 2.1.2. se upoštevajo že plačane pristojbine.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati

uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo
industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/95), razen 1.5.1.
točke 1. člena (vzdrževanje veljavnosti za 3. leto), ki se še
naprej uporablja za patente s plačano pristojbino za vzdrže-
vanje za prvi 2 leti.

4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 391-06/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5448. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih

Na podlagi 29. in 33. člena zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91-I) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o vodnih povračilih

1. člen
1. člen uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št.

41/95) se spremeni tako, da se glasi:

“1. člen
Vodna povračila od določenih količinskih osnov plaču-

jejo zavezanci v naslednji višini:
– za proizvedeno električno energijo v hidroelektrar-

nah v višini 40 SIT/MWh,
– za rabo površinske vode pri hlajenju v elektrarnah na

fosilno in jedrsko gorivo v višini 0,7 SIT/m3,
– za rabo površinske in podzemne vode, pri opravlja-

nju obrtne ali gospodarske dejavnosti v višini 12 SIT/m3,
– za rabo ali oddajo vode iz javnih vodovodnih sistemov

za oskrbo s pitno vodo v višini 12 SIT/m3,
– za izkoriščanje naplavin gramoza v višini 250 SIT/m3,
– za izkoriščanje naplavin mivke v višini 1.100 SIT/m3. “.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 425-07/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5449. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za
opravljanje poslov zastopanja

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4.b člena Ca-
rinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje

poslov zastopanja

1. člen
V uredbi o pogojih za opravljanje poslov zastopanja

(Uradni list RS, št. 47/99 in 116/00) se v tretjem odstavku
22. člena besedilo “31. decembra 2001” nadomesti z be-
sedilom “ 31. decembra 2002”.

2. člen
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo ”31. decem-

bra 2001” nadomesti z besedilom ”31. decembra 2002”.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št.424-21/2000-2
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5450. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za
jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo

Na podlagi 7., 10. in 15. člena Konvencije o odgovornosti
tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je
bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja
1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS,
MP, št. 18/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o določitvi zneska omejitve odškodninske

odgovornosti uporabnika jedrske naprave za
jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja

odgovornosti za jedrsko škodo

1. člen
Uporabnik jedrske naprave je odgovoren za jedrsko

škodo v višini tolarske protivrednosti 150,000.000 »pose-
bnih pravic črpanja« (v nadaljnjem besedilu: SDR).

2. člen
Uporabnik jedrske naprave mora skleniti zavarovanje in

ostati zavarovan proti odgovornosti za jedrsko škodo v višini
tolarske protivrednosti 150,000.000 SDR.

Ne glede na prejšnji odstavek mora uporabnik jedrske-
ga reaktorja, ki služi v raziskovalne namene in katerega
toplotna moč je manjša od 1 megavata, skleniti zavarovanje
in ostati zavarovan proti odgovornosti za jedrsko škodo v
višini tolarske protivrednosti 5,000.000 SDR.

3. člen
Za kritje jedrske škode, nastale med prevozom jedr-

skega materiala, mora uporabnik jedrske naprave skleniti
zavarovanje in ostati zavarovan v višini tolarske protivredno-
sti 20,000.000 SDR.

4. člen
Če sredstva, zagotovljena za zavarovanje po tem odlo-

ku, ne zadostujejo za povračilo jedrske škode, jamči Repub-
lika Slovenija za poravnavo razlike do višine tolarske proti-
vrednosti 150,000.000 SDR.

5. člen
Tolarska protivrednost SDR se po tem odloku obraču-

nava na dan sklenitve zavarovanja odgovornosti za jedrsko
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škodo oziroma na dan izplačila zneska odškodninske odgo-
vornosti.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti upo-
rabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zne-
ska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list
RS, št. 84/98).

7. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 443-02/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5451. Sklep o prenehanju Veterinarskega zavoda
Slovenije

Na podlagi 102. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01) in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94, 8/96) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o prenehanju Veterinarskega zavoda Slovenije

1. člen
Javni zavod Veterinarski zavod Slovenije preneha delo-

vati s 1. januarjem 2002.

2. člen
Na Nacionalni veterinarski inštitut se po stanju na dan

31. decembra 2001 prenesejo dejavnost, obveznosti, opre-
ma in sredstva ter preidejo zaposleni iz Veterinarskega zavo-
da Slovenije.

3. člen
Veterinarski zavod Slovenije se izbriše iz sodnega re-

gistra.

5452. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali
uporabe blaga v posebne namene

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slov-
enije

U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi ugodnejše
carinske obravnave zaradi narave ali uporabe

blaga v posebne namene

1. člen
V uredbi o določitvi ugodnejše carinske obravnave zara-

di narave ali uporabe blaga v posebne namene (Uradni list
RS, št. 29/01) se prilogi 1 in 2 nadomestita s prilogama 1 in
2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.

Št. 424-36/2001-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4. člen
S 1. januarjem 2002 preneha veljati sklep o ustanovitvi

Veterinarskega zavoda Slovenije (Uradni list RS, št. 6/95,
86/99 in 92/99).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. januarjem 2002.

Št. 322-05/2001-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1 
 
______________________________________________________________________________ 
Tarifna oznaka  Poimenovanje 

1 2 
______________________________________________________________________________ 
 
3209 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintHWLþQLK� � SROLPHURY� DOL� NHPLþQR�

modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih  ali raztopljenih v vodi 
3209 10 00 – Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov  
3209 90 00 – Drugo  
 
7214 3DOLFH� L]� åHOH]D� DOL� QHOHJLUDQHJD� MHNOD�� NRYDQH�� WRSOR� � YDOMDQH�� WRSOR� YOHþHQH� DOL�

WRSOR�L]WLVNDQH��EUH]�QDGDOMQMH�REGHODYH���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�VSLUDOQR�]YLWH�SR�
valjanju 

7214 10 00 – Kovane  
7214 20 00 –�=�YWLVNL��UHEUL��åOHERYL�DOL�GUXJLPL�GHIRUPDFLMDPL��SRY]URþHQLPL��PHG�YDOMDQMHP�DOL�

spiralno zvite po valjanju  
7214 30 00 – Druge, iz avtomatnega jekla  
 – Druge: 
7214 91 – – s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom: 
7214 91 10 – – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika  
7214 91 90 – – –�NL�YVHEXMHMR������PDV���RJOMLND�DOL�YHþ  
7214 99 – – druge: 
 – – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika: 
7214 99 10 – – – – iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona  
 – – – –�GUXJH��V�NURåQLP�SUHþQLP�SUHUH]RP�LQ�V�SUHPHURP� 
7214 99 31 – – – – –����PP�DOL�YHþ  
7214 99 39 – – – – – manj kot 80 mm  
7214 99 50 – – – – druge  
 – – –�GUXJH��NL�YVHEXMHMR������PDV���LQ�YHþ��WRGD�PDQM�NRW������PDV���RJOMLND� 
 – – – –�GUXJH��V�NURåQLP�SUHþQLP�SUHUH]RP�LQ�V�SUHPHURP� 
7214 99 61 – – – – –����PP�DOL�YHþ  
7214 99 69 – – – – – manj kot 80 mm  
7214 99 80 – – – – druge  
7214 99 90 – – –�NL�YVHEXMHMR�����PDV���DOL�YHþ�RJOMLND  
 
7410 %DNUHQH� IROLMH� �WXGL� WLVNDQH�DOL� V� SRGODJR� L]� SDSLUMD�� � NDUWRQD�� SODVWLþQH�PDVH�DOL�

SRGREQLK� SRGORåQLK� PDWHULDORY��� GHEHOLQH� � GR� YNOMXþQR� ����� PP� �EUH]� YãWHWH�
podlage) 

 – Brez podlage: 
7410 11 00 – – iz rafiniranega bakra  
7410 12 00 – – iz bakrovih zlitin  
 – S podlago: 
7410 21 00 – – iz rafiniranega bakra  
7410 22 00 – – iz bakrovih zlitin  
 
7614 9SUHGHQD�åLFD��YUYL��SOHWHQL�WUDNRYL�LSG��L]�DOXPLQLMD���HOHNWULþQR�QHL]ROLUDQL 
7614 10 00 – Z jeklenim jedrom  
7614 90 00 – Drugo  
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8409 'HOL��NL�VR�SULPHUQL�L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�]D�PRWRUMH��L]�WDU��ãW�������DOL����� 
 – Drugi: 
8409 91 00 – –�SULPHUQL� L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�]D�EDWQH�PRWRUMH�]�QRWUDQMLP��]JRUHYDQMHP�QD�

YåLJ�V�VYHþNR  
8409 99 00 – – drugi  
 
8413 ýUSDONH�]D�WHNRþLQH��]�PHULOQLPL�QDSUDYDPL�DOL�EUH]�QMLK���HOHYDWRUML�]D�WHNRþLQH 
8413 30 –� ýUSDONH� ]D� JRULYR�� PD]DOQH� LQ� KODGLOQH� PHGLMH� EDWQLK� PRWRUMHY� � ]� QRWUDQMLP�

zgorevanjem: 
 – – druge: 
8413 30 99 – – – druge  
8413 50 –�'UXJH�WODþQH�þUSDONH�]�L]PHQLþQLP�gibanjem: 
 – – druge: 
 – – – druge: 
8413 50 90 – – – – druge  
8413 60 –�'UXJH�WODþQH�þUSDONH�]�URWDFLMVNLP�JLEDQMHP� 
 – – druge: 
8413 60 30 – – –�KLGUDYOLþQH�HQRWH  
 – – – druge: 
8413 60 90 – – – – druge  
 –�'UXJH�þUSDONH��HOHYDWRUML�]D�WHNRþLQH� 
8413 82 00 – –�HOHYDWRUML�]D�WHNRþLQH  
 – Deli: 
8413 91 – –�þUSDON� 
8413 91 90 – – – drugi  
 
8414 =UDþQH� DOL� YDNXXPVNH� þUSDONH�� ]UDþQL� DOL� SOLQVNL� NRPSUHVRUML� � LQ� YHQWLODWRUML��

YHQWLODFLMVNH�DOL�UHFLUNXODFLMVNH�QDSH�]�YJUDMHQLP��YHQWLODWRUMHP��YNOMXþQR�V�WLVWLPL��Ni 
imajo filtre 

8414 10 –�9DNXXPVNH�þUSDONH� 
 – – druge: 
 – – – druge: 
8414 10 80 – – – – druge  
 
8415 Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in  elementi za spreminjanje 

WHPSHUDWXUH�LQ�YODåQRVWL��YNOMXþQR�V�VWURML���SUL�NDWHULK�YODåQRVWL�QL�PRJRþH�SRVHEHM�
regulirati 

 – Drugo: 
8415 81 – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za  hlajenje ali gretje 

�SRYUDWQD�WRSORWQD�þUSDOND�� 
8415 81 90 – – – drugo  
8415 82 – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto: 
8415 82 80 – – – drugo  
8415 83 – – brez vgrajene hladilne enote: 
8415 83 90 – – – drugo  
8415 90 – Deli: 
8415 90 90 – – drugi  
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8421 &HQWULIXJH��YNOMXþQR�VXãLOQH�FHQWULIXJH��QDSUDYH�LQ�DSDUDWL��]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�
WHNRþLQ�DOL�SOLQRY 

 –�1DSUDYH�LQ�DSDUDWL�]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�SOinov: 
8421 31 – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem: 
8421 31 90 – – – drugi  
 
8425 âNULSþHYMD�LQ�ãNULSFL��YRGRUDYQL�LQ�QDYSLþQL�YLWOL��GYLJDOD��]D�YHOLNH�WRYRUH�]�PDMKQR�

GYLåQR�YLãLQR 
 –�âNULSþHYMD�LQ�ãNULSFL� 
8425 11 – – na elektriþQL�SRJRQ� 
8425 11 90 – – – drugi  
8425 19 – – drugi: 
 – – – drugi: 
8425 19 91 – – – –�URþQR�YRGHQL�YHULåQL�ãNULSFL  
8425 19 99 – – – – drugi  
8425 20 00 – Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za  uporabo pod zemljo  
 – Drugi vitli: 
8425 31 – –�QD�HOHNWULþQL�SRJRQ� 
8425 31 90 – – – drugi  
8425 39 – – drugi: 
 – – – drugi: 
8425 39 91 – – – – na pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem  
8425 39 99 – – – – drugi  
 –�'YLJDOD�]D�YHOLNH�WRYRUH�]�PDMKQR�GYLåQR�YLãLQR��GYLJDOD��]D�GYLJDQMH�YR]il: 
8425 41 00 – –�QHSUHPLþQD�GYLJDOD�]D�YJUDGLWHY�Y�GHODYQLFDK��]D�SRSUDYLOR��FHVWQLK�YR]LO  
8425 42 – –�GUXJD�GYLJDOD��KLGUDYOLþQD� 
8425 42 90 – – – druga  
8425 49 – – druga: 
8425 49 90 – – – druga  
 
8431 'HOL��SULPHUQL�]D�XSRUDER�L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�s stroji  iz tar. št. 8425 do 8430 
 – Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430: 
8431 49 – – drugi: 
8431 49 80 – – – drugi  
 
8481 Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje,  velike posode in 

SRGREQR��YNOMXþQR�]�UHGXNFLMVNLPL�YHQWLOL�Ln termostatsko  krmiljenimi ventili 
8481 30 – Nepovratni ventili: 
8481 30 99 – – drugi  
8481 40 – Varnostni ventili: 
8481 40 90 – – drugi  
8481 90 00 – Deli  
 
8483 7UDQVPLVLMVNH�JUHGL� �YNOMXþQR�RGPLþQH�JUHGL� LQ�NROHQDVWH��JUHGL�� LQ�URþLFH��RKLãMD�

]D�OHåDMH�LQ�GUVQL�OHåDML��]REQLNL��]REQLãNL��LQ�IULNFLMVNL�SUHQRVQLNL��QDYRMQD�YUHWHQD�V�
NURJOLFDPL� DOL� YDOML�� � PHQMDOQLãND� RKLãMD� LQ� GUXJL� PHQMDOQLNL� KLWURVWL�� YNOMXþQR�
SUHWYRUQLNL� � QDYRUD�� Y]WUDMQLNL�� MHUPHQLFH� LQ� YUYHQLFH� �YNOMXþQR� V� WLVWLPL� ]D�
ãNULSþHYMD����VNORSNH�LQ�JUHGQH�YH]L��YNOMXþQR�NULåQL�LQ�NDUGDQVNL�]JOREL� 
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8483 10 –�7UDQVPLVLMVNH�JUHGL��YNOMXþQR�RGPLþQH�JUHGL�LQ�NROHQDVWH��JUHGL��LQ�URþLFH� 
 – – druge: 
 – – –�RGPLþQH�LQ�NROHQDVWH�JUHGL�LQ�URþLFH� 
8483 10 57 – – – – druge  
8483 10 80 – – – druge  
8483 90 –�=REDWD�NROHVMD���]REQLNL�]D�YHULJH�LQ�GUXJL�HOHPHQWL�SUHQRVRY��SULND]DQL�ORþHQR��

deli: 
 – – drugi: 
 – – – drugi: 
8483 90 98 – – – – drugi  
 
8504 (OHNWULþQL�WUDQVIRUPDWRUML��VWDWLþQL�SUHWYRUQLNL��QSU���XVPHUQLNL��LQ�LQGXNFLMVNH�WXOMDYH 
 – TransformatoUML�V�WHNRþLP�GLHOHNWULNRP� 
8504 21 00 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR�����N9$  
 – Drugi transformatorji: 
8504 31 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR���N9$� 
 – – – drugi: 
8504 31 90 – – – – drugi  
8504 40 –�6WDWLþQL�SUHWYRUQLNL� 
 – – drugi: 
 – – – drugi: 
 – – – – drugi: 
8504 40 93 – – – – – polnilniki akumulatorjev  
 – – – – – drugi: 
8504 40 94 – – – – – – usmerniki  
8504 50 – Druge indukcijske tuljave: 
 – – druge: 
8504 50 80 – – – druge  
8504 90 – Deli: 
 – –�VWDWLþQLK�SUHWYRUQLNRY� 
8504 90 99 – – – drugo  
 
8531 (OHNWULþQL� DSDUDWL� ]D� ]YRþQR� DOL� YL]XDOQR� VLJQDOL]DFLMR� � �QSU��� ]YRQFL�� VLUHQH��

LQGLNDWRUVNH� WDEOH��DODUPQL�DSDUDWL� SURWL� WDWYLQL� � DOL� SRåDUX��� UD]HQ� WLVWLK� L]� WDU�� ãW��
8512 ali 8530 

8531 10 –�$ODUPQL�DSDUDWL�SURWL�WDWYLQL�DOL�SRåDUX�LQ�SRGREQL�DSDUDWL� 
 – – drugi: 
8531 10 20 – – – namenjeni za motorna vozila  
8531 10 30 – – – namenjeni za zgradbe  
8531 10 80 – – – drugi  
8531 80 – Drugi aparati: 
 – – drugi: 
8531 80 80 – – – drugi  
 
8535 (OHNWULþQL�DSDUDWL�]D�YNODSOMDQMH�� L]NODSOMDQMH�DOL�]DãþLWR� �HOHNWULþQLK� WRNRNURJRY�ali 

]D� SRYH]DYR� ]� HOHNWULþQLPL� WRNRNURJL� � DOL� ]QRWUDM� QMLK� �QSU��� VWLNDOD�� YDURYDONH��
SUHQDSHWRVWQL� RGYRGQLNL�� � RPHMHYDOQLNL� QDSHWRVWL�� GXãLOQL� HOHPHQWL�PRWHþLK� YDORY��
SULNOMXþQH��UD]GHOLOQH�SULSUDYH�LQ�VWLNDOQH�RPDUH���]D�QDSHWRVW�QDG�������9 

8535 10 00 – Varovalke  
 – Avtomatski odklopniki tokokrogov: 
8535 21 00 – – za napetost, manjšo od 72,5 kV  
8535 29 00 – – drugi  
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8535 30 –�/RþLOQLNL�LQ�YNORSQR�-  izklopna stikala: 
8535 30 10 – – za napetosti manjšo od 72,5 kV  
8535 90 00 – Drugo  
 
8536 (OHNWULþQL�DSDUDWL�]D�YNODSOMDQMH�LQ�L]NODSOMDQMH�DOL��]D�]DãþLWR�HOHNWULþQLK�WRNRNURJRY�

DOL� ]D� SRYH]DYR� ]� HOHNWULþQLPL� WRNRNURJL� � DOL� ]QRWUDM� QMLK� �QSU��� VWLNDOD�� UHOHML��
YDURYDONH�� GXãLOQL� HOHPHQWL� � PRWHþLK� YDORY�� YWLþL� LQ� YWLþQLFH�� RNRYL� åDUQLF� LQ�
razdelilne omarice����]D�QDSHWRVWL�GR�YNOMXþQR�������9 

8536 10 – Varovalke: 
8536 10 10 – –�]D�WRNRYH�GR�YNOMXþQR����$  
8536 10 50 – –�]D�WRNRYH�RG����$�GR�YNOMXþQR����$  
8536 10 90 – – za tokove nad 63 A  
8536 20 – Avtomatski odklopniki tokokrogov: 
8536 20 10 – – za tokove GR�YNOMXþQR����$  
8536 20 90 – – za tokove nad 63 A  
8536 30 –�'UXJL�DSDUDWL�]D�]DãþLWR�HOHNWULþQLK�WRNRNURJRY� 
8536 30 10 – –�]D�WRNRYH�GR�YNOMXþQR����$  
8536 30 30 – –�]D�WRNRYH�RG����$�GR�YNOMXþQR�����$  
8536 30 90 – – za tokove nad 125 A  
 – Releji: 
8536 41 – –�]D�QDSHWRVW�GR�YNOMXþQR����9� 
8536 41 10 – – –�]D�WRNRYH�GR�YNOMXþQR���$  
8536 41 90 – – – za tokove nad 2 A  
8536 50 – Druga stikala: 
 – – druga: 
 – – –�]D�QDSHWRVWL�GR�YNOMXþQR����9� 
8536 50 11 – – – – pritisna stikala  
8536 50 15 – – – – vrtljiva stikala  
8536 50 19 – – – – druga  
8536 50 80 – – – druga  
 –�2NRYL�åDUQLF��YWLþL�LQ�YWLþQLFH� 
8536 61 – –�RNRYL�åDUQLF� 
8536 61 10 – – – z Edisonovim navojem  
8536 61 90 – – – drugi  
8536 69 – – drugi: 
8536 69 90 – – – drugi  
8536 90 – Drugi aparati: 
8536 90 01 – –�SUHGSULSUDYOMHQL�HOHPHQWL�]D�HOHNWULþQD�YH]MD  
 
8537 7DEOH��SORãþH��SXOWL��PL]H��RPDUH� LQ�GUXJH�RVQRYH��RSUHPOMHQH� � ]�GYHPD�DOL� YHþ�

L]GHONL� L]� WDU�� ãW�� ����� DOL� ������ ]D� HOHNWULþQR� NUPLOMHQMH� � DOL� UD]GHOMHYDQMH�
HOHNWULþQHJD� WRND�� YNOMXþQR� V� tistimi z vgrajenimi  instrumenti in aparati iz 90. 
SRJODYMD� LQ� DSDUDWL� ]D� QXPHULþQR� NUPLOMHQMH�� � UD]HQ� WHOHIRQVNLK� FHQWUDO� L]� WDU�� ãW��
8517 

8537 10 –�=D�QDSHWRVW�GR�YNOMXþQR�������9� 
8537 10 10 – –� QXPHULþQH� XSUDYOMDOQH� SORãþH�� RPDUH�� SXOWL�� WDEOH�� PL]H� � z vgrajenimi 

avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov  
8537 20 – Za napetost nad 1.000 V: 
8537 20 91 – –�]D�QDSHWRVWL�RG�������9�GR�YNOMXþQR������N9  
8537 20 99 – – za napetosti nad 72,5 kV  
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8539 (OHNWULþQH�åDUQLFH�]�QLWNR� LQ�HOHNWULþQH�åDUQLFH�QD� UD]HOHNWUHQMH�� �YNOMXþQR�]DSUWH�
UHIOHNWRUVNH� åDUQLFH� ]� QDSDUMHQLP� ]UFDORP�� XOWUDYLMROLþQH� � LQ� LQIUDUGHþH� åDUQLFH��
REORþQLFH 

8539 10 –�=DSUWH�UHIOHNWRUVNH�åDUQLFH�]�QDSDUMHQLP�]UFDORP��VHDOHG��EHDP�ODPS�XQLWV�� 
8539 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8539 10 90 – – druge  
 –�'UXJH�åDUQLFH�]�QLWNR��EUH]�XOWUDYLMROLþQLK�LQ�LQIUDUGHþLK��åDUQLF� 
8539 21 – – volframove halogenske: 
8539 21 30 – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila  
 – – – druge, za napetosti: 
8539 21 92 – – – – nad 100 V  
8539 21 98 – – – –�GR�YNOMXþQR�����9  
8539 22 – –�GUXJH��]�PRþMR�GR�YNOMXþQR�����:�LQ�]D�QDSHWRVWL�QDG������9� 
8539 22 10 – – – reflektorske svetilke  
8539 22 90 – – – druge  
8539 29 – – druge: 
8539 29 30 – – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila  
 – – – druge, za napetosti: 
8539 29 92 – – – – nad 100 V  
8539 29 98 – – – –�GR�YNOMXþQR�����9  
 –�äDUQLFH�QD�UD]HOHNWUHQMH��UD]HQ�XOWUDYLMROLþQLK�åDUQLF� 
8539 31 – –�IOXRUHVFHQþQH��V�WHUPRNDWRGR� 
8539 31 90 – – – druge  
8539 32 – –� åDUQLFH�� QDSROQMHQH� V� SDUDPL� åLYHJD� VUHEUD� DOL� QDWULMD� � LQ� NRYLQVNR� - 

KDORJHQVNH�åDUQLFH� 
8539 32 50 – – – napolnjene s parami natrija  
8539 39 00 – – druge  
 –�8OWUDYLMROLþQH�LQ�LQIUDUGHþH�åDUQLFH��REORþQLFH� 
8539 41 00 – –�REORþQLFH  
8539 49 – – druge 
8539 49 10 – – –�XOWUDYLMROLþQH�åDUQLFH  
8539 49 30 – – –�LQIUDUGHþH�åDUQLFH  
8539 90 – Deli: 
8539 90 90 – – drugo  
 
8601 7LUQH�ORNRPRWLYH��QDSDMDQH�L]�]XQDQMHJD�YLUD�HOHNWULþQH��HQHUJLMH�DOL�L]�HOHNWULþQHJD�

akumulatorja 
8601 10 00 – Napajane iz zunanjega vLUD�HOHNWULþQH�HQHUJLMH  
8601 20 00 –�1DSDMDQH�L]�HOHNWULþQLK�DNXPXOWRUMHY  
 
8602 Druge tirne lokomotive; lokomotive z zalogovnikom 
8602 10 00 –�(OHNWULþQH�GLHVHOVNH�ORNRPRWLYH  
8602 90 00 – Druge  
 
8603 6DPRYR]QL�åHOH]QLãNL�LQ�WUDPYDMVNL�SRWQLãNL�LQ�WRYRUni  vagoni, razen tistih iz tar. št. 

8604 
8603 10 00 –�1DSDMDQL�L]�]XQDQMHJD�YLUD�HOHNWULþQH�HQHUJLMH  
8603 90 00 – Drugi  
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8604 00 00 äHOH]QLãND� LQ� WUDPYDMVND� YR]LOD� ]D� Y]GUåHYDQMH� DOL� VHUYLVLUDQMH�� � YNOMXþQR�
samovozna (na primer vagoni-delavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki  
WROþHQFD�� YDJRQL-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna  
inšpekcijska vozila)  

 
8605 00 00 äHOH]QLãNL� LQ� WUDPYDMVNL� SRWQLãNL� YDJRQL�� QHVDPRYR]QL�� � SUWOMDåQL� YDJRQL�� SRãWQL�

YDJRQL� LQ� GUXJL� åHOH]QLãNL� LQ� WUDPYDMski  vagoni za specialne namene, 
nesamovozni (razen tistih iz tar. št.  8604)  

 
8606 äHOH]QLãNL�LQ�WUDPYDMVNL�WRYRUQL�YDJRQL��QHVDPRYR]QL 
8606 10 00 – Vagoni cisterne in podobno  
8606 20 00 – Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih iz tar.  podšt. 8606 10  
8606 30 00 – Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10  in 8606 20  
 – Drugi: 
8606 91 – – s streho in zaprti: 
8606 91 90 – – – drugi  
8606 92 00 – –�RGSUWL��V�ILNVQLPL�VWUDQLFDPL��YLVRNLPL�YHþ�NRW����FP  
8606 99 00 – – drugi  
 
8607 Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov 
 –�3RGVWDYQL�YR]LþNL��RVL��NROHVQH�GYRMLFH�LQ�QMLKRYL�GHOL� 
8607 11 00 – –�SRJRQVNL�SRGVWDYQL�YR]LþNL  
8607 12 00 – –�GUXJL�SRGVWDYQL�YR]LþNL  
8607 19 – –�GUXJR��YNOMXþQR�]�GHOL� 
 – – – osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli: 
8607 19 01 – – – –�L]�OLWHJD�åHOH]D�DOL�OLWHJD�MHNOD  
8607 19 11 – – – – iz zaprto utopno kovanega jekla   
8607 19 18 – – – – drugo  
 – – – deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd.: 
8607 19 91 – – – – iz litega åHOH]D�DOL�OLWHJD�MHNOD  
8607 19 99 – – – – drugi  
 – Zavore in njihovi deli: 
8607 21 – –�]UDþQH�]DYRUH�LQ�QMLKRYL�GHOL� 
8607 21 10 – – –�L]�OLWHJD�åHOH]D�DOL�OLWHJD�MHNOD  
8607 21 90 – – – drugo  
8607 29 – – drugo: 
8607 29 10 – – –�L]�OLWHJD�åHOH]D�DOL�OLtega jekla  
8607 29 90 – – – drugo  
8607 30 –�9OHþQH�QDSUDYH��V�NDYOMHP�LQ�GUXJR���RGERMQLNL�LQ�QMLKRYL��GHOL� 
8607 30 01 – –�L]�OLWHJD�åHOH]D�DOL�OLWHJD�MHNOD  
8607 30 99 – – druge  
 – Drugi: 
8607 91 – – za lokomotive: 
8607 91 10 – – – ohišja osi in njihovi deli  
 – – – drugi: 
8607 91 91 – – – –�L]�OLWHJD�åHOH]D�DOL�OLWHJD�MHNOD  
8607 99 – – drugi: 
8607 99 10 – – – ohišja osi in njihovi deli  
8607 99 30 – – – karoserije in njihovi deli  
8607 99 50 – – – šasije in njihovi deli  
8607 99 90 – – – drugi  
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8608 00 äHOH]QLãNL� LQ� WUDPYDMVNL� WLUQL� VNORSL� LQ� SULERU�� PHKDQVND� � �YNOMXþQR�
elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor  in upravljanje 
SURPHWD�Y�åHOH]QLãNHP��WUDPYDMVNHP�LQ�FHVWQHP�SURPHWX�� �SURPHWX�QD�QRWUDQMLK�
YRGQLK�SRWHK��SDUNLULãþLK��OXNDK�DOL�OHWDOLãþLK���QMLKRYL�GHOL 

8608 00 10 –�2SUHPD�]D�åHOH]QLFH�LQ�WUDPYDMVNH�SURJH  
8608 00 30 – Druga oprema  
8608 00 90 – Deli  
 
8609 00 =DERMQLNL� �YNOMXþQR� ]� ]DERMQLNL� ]D� WUDQVSRUW� WHNRþLQ��� � VSHFLDOQR� NRQVWUXLUDQL� LQ�

RSUHPOMHQL�]D�HQHJD�DOL�YHþ�QDþLQRv prevoza 
8609 00 90 – Drugi  
 
8709 6DPRYR]QL� GHORYQL� YR]LþNL�� EUH]� QDSUDY� ]D� GYLJDQMH� DOL� � PDQLSXOLUDQMH�� NL� VH�

XSRUDEOMDMR� Y� WRYDUQDK�� VNODGLãþLK�� OXNDK� DOL� � QD� OHWDOLãþLK� ]D� SUHYR]� EODJD� QD�
NUDWNLK� UD]GDOMDK�� YOHþQD� YR]LOD� � NL� VH� XSRUDEOMDMR� QD� SHURQLK� åHOH]QLãNLK� SRVWDM��
deli navedenih vozil 

 – Vozila: 
8709 11 – –�HOHNWULþQD� 
8709 11 90 – – – druga  
8709 19 – – druga: 
8709 19 90 – – – druga  
8709 90 00 – Deli  
 
9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti  in aparati za merjenje ali 

koQWUROR�HOHNWULþQLK�YHOLþLQ��UD]HQ�PHULOQLNRY��L]�WDU��ãW��������LQVWUXPHQWL�LQ�DSDUDWL�
]D� PHUMHQMH� DOL� RGNULYDQMH� � DOID�� EHWD�� JDPD�� UHQWJHQVNLK�� NR]PLþQLK� DOL� GUXJLK�
LRQL]LUDMRþLK��VHYDQM 

 – Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti,  jakosti toka, 
XSRUQRVWL�DOL�PRþL��EUH]�QDSUDY�]D�UHJLVWULUDQMH� 

9030 39 – – drugi: 
 – – – drugi: 
 – – – – drugi: 
9030 39 91 – – – – – voltmetri  
9030 39 99 – – – – – drugi  
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PRILOGA 2 
 
______________________________________________________________________________ 
Tarifna oznaka  Poimenovanje 

1 2 
______________________________________________________________________________ 
 
4009 &HYL�L]�YXONDQL]LUDQHJD�NDYþXND��JXPH���UD]HQ�L] trde  gume, s priborom ali brez 

njega (npr. spojnice, kolena, prirobnice) 
 –�1HRMDþHQH�LQ�QHNRPELQLUDQH�]�GUXJLPL�PDWHULDOL� 
4009 12 – – S priborom: 
4009 12 10 – – –�XVWUH]QH�]D�SUHQRV�SOLQRY�DOL�WHNRþLQ��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 –�2MDþHQH�DOL�Nombinirane samo s kovino: 
4009 22 – – S priborom: 
4009 22 10 – – –�XVWUH]QH�]D�SUHQRV�SOLQRY�DOL�WHNRþLQ��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 –�2MDþHQH�DOL�NRPELQLUDQH�VDPR�V�WHNVWLOQLPL�PDWHULDOL� 
4009 32 – – S priborom: 
4009 32 10 – – – ustrezne za prenos�SOLQRY�DOL�WHNRþLQ��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 –�2MDþHQH�DOL�NRPELQLUDQH�]�GUXJLPL�PDWHULDOL� 
4009 42 – – S priborom: 
4009 42 10 – – –�XVWUH]QH�]D�SUHQRV�SOLQRY�DOL�WHNRþLQ��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 
4017 00 7UGL�YXONDQL]LUDQ�NDYþXN��JXPD���QSU���HERQLW��Y�YVHK�REOLNDK���YNOMXþQR�]�RGSDGNL�

LQ�RVWDQNL��L]GHONL�L]�WUGHJD�YXONDQL]LUDQHJD�NDYþXND���JXPH� 
4017 00 90 – Izdelki iz trde gume  
 
4823 Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi  iz celuloznih vlaken, razrezani 

Y�GRORþHQH�velikosti ali oblike,  drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne 
vate ali listov  ali trakov iz celuloznih vlaken 

4823 90 – Drugo: 
4823 90 10 – – tesnila in podobni predmeti za uporabo v civilnem letalstvu  
 
6812 Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta  ali na osnovi azbesta in 

magnezijevega karbonata; izdelki iz teh mešanic  ali iz azbesta (npr. preja, 
WNDQLQH��REODþLOD��SRNULYDOD��REXWHY���WHVQLOD���RMDþHQL�DOL�QHRMDþHQL��UD]HQ�L]GHONRY�
iz tar. št. 6811 in  6813 

6812 90 – Drugo: 
6812 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla 
 – Plastno varnostno steklo: 
7007 21 – – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, letala,  vesoljske ladje ali 

plovila: 
7007 21 10 – – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
7304 &HYL�LQ�YRWOL�SURILOL��EUH]ãLYQL��L]�åHOH]D��UD]HQ�OLWHJD��åHOH]D��DOL�MHNOD 
 –�'UXJL��V�NURåQLP�SUHþQLP�SUHUH]RP��L]�GUXJHJD�OHJLUDQHJD��MHNOD� 
7304 59 – – drugi: 
 – – – drugi: 
7304 59 50 – – – – opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plLQD� � DOL� WHNRþLQH� ]D�

uporabo v civilnem letalstvu  
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7306 'UXJH� FHYL� LQ� YRWOL� SURILOL� �QSU�� ]� RGSUWLPL� VSRML�� YDUMHQL�� � NRYLþHQL� DOL� ]DSUWL� QD�
SRGREHQ�QDþLQ���L]�åHOH]D�DOL�MHNOD 

7306 30 –�'UXJL��YDUMHQL��V�NURåQLP�SUHþQLP�SUHUH]RP��L]�åHOH]D�DOL��QHOHJLUDQega jekla: 
7306 30 10 – –� RSUHPOMHQL� V� SULERURP� �ILWLQJ��� XVWUH]QL� ]D� � SUHWRN� SOLQD� � DOL� WHNRþLQH�� ]D�

uporabo v civilnem letalstvu  
7306 60 –�'UXJL��YDUMHQL��NL�QLPDMR�NURåQHJD�SUHþQHJD�SUHUH]D� 
7306 60 10 – – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za  pUHWRN� SOLQD� � DOL� WHNRþLQH�� ]D�

uporabo v civilnem letalstvu  
 
7312 9SUHGHQD� åLFD�� YUYL� LQ� NDEOL�� SOHWHQL� WUDNRYL� LSG��� L]� � åHOH]D� DOL� MHNOD�� NL� QLVR�

HOHNWULþQR�L]ROLUDQL 
7312 10 –�9SUHGHQD�åLFD��YUYL�LQ�NDEOL� 
7312 10 10 – – opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke  za uporabo v civilnem 

letalstvu  
7312 90 – Drugo: 
7312 90 10 – – opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke  za uporabo v civilnem 

letalstvu  
 
7322 5DGLDWRUML� ]D� FHQWUDOQR� RJUHYDQMH�� NL� VH� QH� RJUHYDMR� ]� � HOHNWULþQR� HQHrgijo, in 

QMLKRYL�GHOL� L]� åHOH]D�DOL� MHNOD��JUHOQLNL� � QD� WRSOL� ]UDN� LQ�GLVWULEXWRUML� WRSOHJD�]UDND�
�YNOMXþQR� ]� UD]GHOLOFL�� � NL� ODKNR� RGGDMDMR� WXGL� VYHå� DOL� REQRYOMHQ� ]UDN��� NL� VH� QH�
RJUHYDMR��]�HOHNWULþQR�HQHUJLMR��]�YJUDMHQLP�HOHWULþQLP�YHQWLODWRUMHP��LQ�njihovi  deli 
L]�åHOH]D�DOL�MHNOD 

7322 90 – Drugo: 
7322 90 10 – – grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih  delov), za uporabo v 

civilnem letalstvu  
 
7324 6DQLWDUQL�SUHGPHWL�LQ�QMLKRYL�GHOL��L]�åHOH]D�DOL�MHNOD 
7324 10 – Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla: 
7324 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
7324 90 –�'UXJR��YNOMXþQR�]�GHOL� 
7324 90 10 – – sanitarna oprema (brez njihovih delov) za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
7326 'UXJL�åHOH]QL�DOL�MHNOHQL�L]GHONL 
7326 20 – IzdHONL�L]�åHOH]QH�DOL�MHNOHQH�åLFH� 
7326 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
7413 00 9SUHGHQD�åLFD��YUYL��SOHWHQL�WUDNRYL�LSG���L]�EDNUD��HOHNWULþQR��QHL]ROLUDQL 
7413 00 10 – Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
7608 Aluminijaste cevi 
7608 10 – Iz nelegiranega aluminija: 
7608 10 10 – –� RSUHPOMHQH� V� SULERURP� �ILWLQJL��� XVWUH]QH� ]D� SUHWRN� SOLQD� � DOL� WHNRþLQH�� ]D�

uporabo v civilnem letalstvu  
7608 20 – Iz aluminijevih zlitin: 
7608 20 10 – – opremljene s priborom (fitingi), XVWUH]QH� ]D� SUHWRN� SOLQD� � DOL� WHNRþLQH�� ]D�

uporabo v civilnem letalstvu  
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8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih  kovin, za pohištvo, vrata, 
VWRSQLãþD�� RNQD�� UROHWH�� NDURVHULMH�� VHGODUVNR� � EODJR�� NRYþNH�� VNULQMH�� ãNDWOH� LQ�
podobno; obHãDOQLNL� ]D� NOREXNH�� � NRQ]ROH� LSG��� NROHãþNL� �]D� SRKLãWYR� LSG���� V�
SULWUGLOQLPL�HOHPHQWL��L]�QDYDGQLK�NRYLQ��DYWRPDWLþQD�]DSLUDOD�]D�YUDWD��L]�QDYDGQLK�
kovin 

8302 20 –�.ROHãþNL��]D�SRKLãWYR�LSG��� 
8302 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki: 
8302 42 – – drugi, za pohištvo: 
8302 42 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8302 49 – – drugi: 
8302 49 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8302 60 –�$YWRPDWLþQD�]DSLUDOD�]D�YUDWD� 
8302 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8307 Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez  njega 
8307 10 –�,]�åHOH]D�DOL�MHNOD� 
8307 10 10 – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem  letalstvu  
8307 90 – Iz drugih navadnih kovin: 
8307 90 10 – – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
8408 %DWQL� PRWRUML� ]� QRWUDQMLP� ]JRUHYDQMHP�� QD� YåLJ� V� NRPSUHVLMR� � �GLHVHOVNL� DOL�

poldieselski motorji) 
8408 90 – Drugi motorji: 
8408 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8412 Drugi pogonski stroji in motorji 
 –�+LGUDYOLþQR�JQDQL�VWURML�LQ�PRWRUML� 
8412 21 – – z linearnim gibanjem (cilindri): 
8412 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8412 29 – – drugi: 
8412 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�3QHYPDWLþQR�JQDQL�VWroji in motorji: 
8412 31 – – z linearnim gibanjem (cilindri): 
8412 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8412 39 – – drugi: 
8412 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8412 80 – Drugi: 
 – – drugi: 
8412 80 91 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8412 90 – Deli: 
8412 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8413 ýUSDONH�]D�WHNRþLQH��]�PHULOQLPL�QDSUDYDPL�DOL�EUH]�QMLK���HOHYDWRUML�]D�WHNRþLQH 
 –� ýUSDONH� ]� PHULOQLPL� QDSUDYDPL� DOL� SUHGYLGHQH� ]D� GHORYDQMH� � ]� PHULOQLPL�

napravami: 
8413 19 – – druge: 
8413 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8413 20 –�5RþQH�þUSDONH��UD]HQ�þUSDON�L]�WDU��SRGãW����������LQ���������� 
8413 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8413 50 –�'UXJH�WODþQH�þUSDONH�]�L]PHQLþQLP�JLEDQMHP� 
8413 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
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8413 60 –�'UXJH�WODþQH�þUSDONH�]�URWDFLMVNLP�JLbanjem: 
8413 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�'UXJH�þUSDONH��HOHYDWRUML�]D�WHNRþLQH� 
8413 81 – –�þUSDONH� 
8413 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8414 =UDþQH� DOL� YDNXXPVNH� þUSDONH�� ]UDþQL� DOL� SOLQVNL� NRPSUHVRUML� � LQ� YHQWLODWRUML��

veQWLODFLMVNH�DOL�UHFLUNXODFLMVNH�QDSH�]�YJUDMHQLP��YHQWLODWRUMHP��YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�
imajo filtre 

8414 30 – Kompresorji za hladilne naprave: 
8414 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Ventilatorji: 
8414 51 – – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni  ventilatorji, z vgrajenim 

HOHNWURPRWRUMHP�PRþL�GR�YNOMXþQR�����:� 
8414 51 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8414 59 – – drugi: 
8414 59 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8414 80 – Drugo: 
8414 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8415 Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in  elementi za spreminjanje 

WHPSHUDWXUH�LQ�YODåQRVWL��YNOMXþQR�V�VWURML���SUL�NDWHULK�YODåQRVWL�QL�PRJRþH�SRVHEHM�
regulirati 

 – Drugo: 
8415 81 – – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za  hlajenje ali gretje 

�SRYUDWQD�WRSORWQD�þUSDOND�� 
8415 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8415 82 – – drugo, z vgrajeno hladilno enoto: 
8415 82 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8415 83 – – brez vgrajene hladilne enote: 
8415 83 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8415 90 – Deli: 
8415 90 10 – – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82  ali 8415 83, za uporabo 

v civilnem letalstvu  
 
8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje  ali zamrzovanje, elektriþQL�

LQ�GUXJL��WRSORWQH�þUSDONH��GUXJDþQH�RG��NOLPDWL]DFLMVNLK�QDSUDY�L]�WDU��ãW������ 
8418 10 – Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati: 
8418 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8418 30 – Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do�YNOMXþQR������O� 
8418 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8418 40 – Zamrzovalniki -�YHUWLNDOQL��]�]PRJOMLYRVWMR�GR�YNOMXþQR������O� 
8418 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�'UXJH�QDSUDYH�]D�KODMHQMH�DOL�]DPU]RYDQMH��WRSORWQH�þUSDONH� 
8418 61 – – kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji  so toplotni izmenjalniki: 
8418 61 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8418 69 – – druge: 
8418 69 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
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8419 Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vkljuþQR�HOHNWULþQR��RJUHYDQL���EUH]�SHþL�
LQ�SHþLF� LQ�GUXJH�RSUHPH� L]� WDU��ãW���������]D� �REGHODYR�PDWHULDOD�V�VSUHPHPER�
WHPSHUDWXUH�� NRW� MH� RJUHYDQMH�� NXKDQMH�� � åJDQMH�� GHVWLODFLMD�� UHNWLILNDFLMD��
sterilizacija, pasterizacija,  parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje, 
NRQGHQ]DFLMD� DOL� KODMHQMH�� � UD]HQ� JRVSRGLQMVNLK� VWURMHY� LQ� QDSUDY�� SUHWRþQL� LQ�
DNXPXODFLMVNL�JUHOQLNL��]D�YRGR��QHHOHNWULþQL 

8419 50 – Toplotni izmenjalniki: 
8419 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi stroji, naprave in oprema: 
8419 81 – –�]D�SULSUDYR�WRSOLK�QDSLWNRY�DOL�]D�NXKDQMH�DOL�JUHWMH���SHþHQMH��KUDQH� 
8419 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8419 90 – Deli: 
8419 90 10 – – toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8421 &HQWULIXJH��YNOMXþQR�VXãLOQH�FHQWULIXJH��QDSUDYH�LQ�DSDUDWL��]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�

WHNRþLQ�DOL�SOLQRY 
 –�&HQWULIXJH��YNOMXþQR�FHQWULIXJH�]D�VXãHQMH� 
8421 19 – – druge: 
8421 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�1DSUDYH�LQ�DSDUDWL�]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�WHNRþLQ� 
8421 21 – –�]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�YRGH� 
8421 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8421 23 – – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem: 
8421 23 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8421 29 – – druge: 
8421 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�1DSUDYH�LQ�DSDUDWL�]D�ILOWULUDQMH�LQ�þLãþHQMH�SOLQRY� 
8421 31 – – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem: 
8421 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8421 39 – – druge: 
8421 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8424 0HKDQVNH�QDSUDYH��QD�URþQL�SRJRQ�DOL�EUH]�QMHJD��]D�EUL]JDQMH���UD]SUãHYDQMH�DOL�

SUãHQMH� WHNRþLQ�DOL�SUDKX��JDVLOVNL�DSDUDWL��QDSROQMHQL� �DOL�QHQDSROQMHQL��EUL]JDOQH�
pištole in podobne naprave; stroji za  brizganje pare ali peska in podobni stroji za 
brizganje s curkom 

8424 10 – Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni: 
8424 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8425 âNULSþHYMD�LQ�ãNULSFL��YRGRUDYQL�LQ�QDYSLþQL�YLWOL��GYLJDOD��]D�YHOLNH�WRYRUH�]�PDMKQR�

GYLåQR�YLãLQR 
 –�âNULSþHYMD�LQ�ãNULSFL� 
8425 11 – –�QD�HOHNWULþQL�SRJRQ� 
8425 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8425 19 – – drugi: 
8425 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi vitli: 
8425 31 – –�QD�HOHNWULþQL�SRJRQ� 
8425 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8425 39 – – drugi: 
8425 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu   
 –�'YLJDOD�]D�YHOLNH�WRYRUH�]�PDMKQR�GYLåQR�YLãLQR��GYLJDOD��]D�GYLJDQMH�YR]LO� 
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8425 42 – –�GUXJD�GYLJDOD��KLGUDYOLþQD� 
8425 42 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8425 49 – – druga: 
8425 49 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8426 /DGLMVNL�åHUMDYL��GYLJDOD��YNOMXþQR�NDEHOVND�GYLJDOD���SRUWDOQD�GYLJDOD��OXãND�GYLJDOD�

in avto dvigala, opremljena z dvigalom 
 – Druga dvigala: 
8426 99 – – druga: 
8426 99 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8428 Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali  razkladanje (npr.: dvigala, 

SUHPLþQH�VWRSQLFH��WUDQVSRUWHUML�LQ�åLþQLFH� 
8428 10 – Dvigala in skipi: 
8428 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8428 20 –�7UDQVSRUWHUML��SQHYPDWLþQL� 
8428 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago  ali material: 
8428 39 – – drugi: 
8428 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8479 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki  niso navedeni in ne zajeti 

na drugem mestu v tem poglavju 
8479 90 – Deli: 
8479 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8483 7UDQVPLVLMVNH�JUHGL� �YNOMXþQR�RGPLþQH�JUHGL� LQ�NROHQDVWH��JUHGL�� LQ�URþLFH��RKLãMD�

]D�OHåDMH�LQ�GUVQL�OHåDML��]REQLNL��]REQLãNL��LQ�IULNFLMVNL�SUHQRVQLNL��QDYRMQD�YUHWHQD�V�
NURJOLFDPL� DOL� YDOML�� � PHQMDOQLãND� RKLãMD� LQ� GUXJL� PHQMDOQLNL� KLWURVWL�� YNOMXþQR�
SUHWYRUQLNL� � QDYRUD�� Y]WUDMQLNL�� MHUPHQLFH� LQ� YUYHQLFH� �YNOMXþQR� V� WLVWLPL� ]D�
ãNULSþHYMD����VNORSNH�LQ�JUHGQH�YH]L��YNOMXþQR�NULåQL�LQ�NDUGDQVNL�]JOREL� 

8483 10 –�7UDQVPLVLMVNH�JUHGL��YNOMXþQR�RGPLþQH�JUHGL�LQ�NROHQDVWH��JUHGL��LQ�URþLFH� 
8483 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8483 20 –�2KLãMD�]D�OHåDMH�]�YGHODQLPL�NRWDOQLPL�OHåDML� 
8483 20 10 – – ki�VH�XSRUDEOMDMR�Y�]UDþQHP�LQ�YHVROMVNHP�SURPHWX  
8483 30 –�2KLãMD�]D�OHåDMH�EUH]�YGHODQLK�NRWDOQLK�OHåDMHY��GUVQL��OHåDML� 
8483 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8483 40 –�=REQLNL�LQ�]REQLãNL�SUHQRVL��NROHVMD�GUXJDþQD�RG�]REDWLK���]REQLNRY�]D�YHULge in 

GUXJLK� HOHPHQWRY� SUHQRVRY� SULND]DQLK� ORþHQR�� � QDYRMQD� YUHWHQD� V� NURJOLFDPL� DOL�
YDOML��PHQMDOQLNL�LQ�GUXJL�SUHQRVL��KLWURVWL��YNOMXþQR�V�SUHWYRUQLNL�QDYRUD� 

8483 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8483 60 –�6NORSNH�LQ�JUHGQH�YH]L��YNOMXþQR�NULåQL�LQ�NDUGDQVNL�]JOREL�� 
8483 60 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8483 90 –�=REDWD�NROHVMD���]REQLNL�]D�YHULJH�LQ�GUXJL�HOHPHQWL�SUHQRVRY��SULND]DQL�ORþHQR��

deli: 
8483 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8484 Tesnila iz kovinskih listov, koPELQLUDQD�]�GUXJLP�PDWHULDORP�� �DOL� L]�GYHK�DOL�YHþ�

SODVWL�NRYLQH��JDUQLWXUH�WHVQLO��UD]OLþQH�SR�VHVWDYL��PDWHULDOD��Y�YUHþNDK��RYLWNLK�DOL�
podobnih pakiranjih; mehanska tesnila 

8484 10 – Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom  ali iz�GYHK�DOL�YHþ�
plasti kovine: 
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8484 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8484 90 – Drugo: 
8484 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8501 (OHNWURPRWRUML�LQ�HOHNWULþQL�JHQHUDWRUML��UD]HQ�JHQHUDWRUVNLK��DJUHJDWRY� 
8501 20 – Univerzalni motorji (na L]PHQLþQL�DOL�HQRVPHUQL�WRN��]��PRþMR�QDG������:� 
8501 20 10 – –�]�PRþMR�QDG�����:�GR�YNOMXþQR�����N:��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 – Drugi enosmerni motorji; generatorji enosmernega toka: 
8501 31 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR�����:� 
8501 31 10 – – – motorML�]�PRþMR�QDG�����:��JHQHUDWRUML�HQRVPHUQHJD� WRND�� �]D�XSRUDER�Y�

civilnem letalstvu  
8501 32 – –�]�PRþMR�QDG�����:�GR�YNOMXþQR����N: 
8501 32 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8501 33 – –�]�PRþMR�QDG����N:�GR�YNOMXþQR�����N:� 
8501 33 10 – – – motorML�]�PRþMR�QDG����N:�GR�YNOMXþQR�����N:�LQ�JHQHUDWRUML��]D�XSRUDER�Y�

civilnem letalstvu  
8501 34 – –�]�PRþMR�QDG�����N:� 
8501 34 10 – – – generatorji za uporabo v civilnem letalstvu  
8501 40 –�'UXJL�L]PHQLþQL�PRWRUML��HQRID]QL� 
8501 40 10 – –�]�PRþMR�QDG�����:�GR�YNOMXþQR�����N:��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 –�'UXJL�L]PHQLþQL�PRWRUML��YHþID]QL� 
8501 51 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR�����:� 
8501 51 10 – – –�]�PRþMR�QDG�����:�GR�YNOMXþQR�����:��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
8501 52 – –�]�PRþMR�QDG�����:�GR�YNOMXþQR����N:� 
8501 52 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8501 53 – –�]�PRþMR�QDG����N:� 
8501 53 10 – – –�]�PRþMR�QDG����N:�GR�YNOMXþQR�����N:��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
 –�*HQHUDWRUML�L]PHQLþQHJD�WRND��DOWHUQDWRUML�� 
8501 61 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR����N9$� 
8501 61 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8501 62 – –�]�PRþMR�QDG����N9$�GR�YNOMXþQR�����N9$� 
8501 62 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8501 63 – –�]�PRþMR�QDG�����N9$�GR�YNOMXþQR�����N9$� 
8501 63 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8502 (OHNWULþQL�JHQHUDWRUVNL�DJUHJDWL�LQ�URWDFLMVNL�SUHWYRUQLNL 
 –� *HQHUDWRUVNL� DJUHJDWL� ]� EDWQLPL� PRWRUML� ]� QRWUDQMLP� ]JRUHYDQMHP� � QD� YåLJ� V�

kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji): 
8502 11 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR����N9$� 
8502 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8502 12 – –�]�PRþMR�QDG����N9$�GR�YNOMXþQR�����N9$� 
8502 12 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8502 13 – –�]�PRþMR�QDG�����N9$� 
8502 13 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8502 20 – Generatorski agreJDWL� ]� EDWQLPL� PRWRUML� ]� QRWUDQMLP� ]JRUHYDQMHP� � QD� YåLJ� V�

VYHþNDPL� 
8502 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi generatorski agregati: 
8502 39 – – drugi: 
8502 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8502 40 –�(OHNWULþQL�URWDFLMVNL�SUHWYRUniki: 
8502 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
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8504 (OHNWULþQL�WUDQVIRUPDWRUML��VWDWLþQL�SUHWYRUQLNL��QSU���XVPHUQLNL��LQ�LQGXNFLMVNH�WXOMDYH 
8504 10 –�3UHGVWLNDOQH�QDSUDYH�]D�åDUQLFH�QD�UD]HOHNWUHQMH� 
8504 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi transformatorji: 
8504 31 – –�]�PRþMR�GR�YNOMXþQR���N9$� 
8504 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8504 32 – –�]�PRþMR�QDG���N9$�GR�YNOMXþQR����N9$� 
8504 32 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8504 33 – –�]�PRþMR�QDG����N9$�GR�YNOMXþno 500 kVA: 
8504 33 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8504 40 –�6WDWLþQL�SUHWYRUQLNL� 
8504 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8504 50 – Druge indukcijske tuljave: 
8504 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8507 (OHNWULþQL�DNXPXODWRUML��YNOMXþQR�V�VHSDUDWRUML�]DQMH�� �SUDYRNRWQL�DOL�QH��YNOMXþQR�V�

kvadratnimi 
8507 10 –�6YLQþHYL�DNXPXODWRUML�]D�]DJRQ�EDWQLK�PRWRUMHY� 
8507 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8507 20 –�'UXJL�VYLQþHYL�DNXPXODWRUML� 
8507 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8507 30 – Kadmij-nikljevi akumulatorji: 
8507 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8507 40 –�äHOH]R-nikljevi akumulatorji: 
8507 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8507 80 – Drugi akumulatorji: 
8507 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8507 90 – Deli: 
8507 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8511 (OHNWULþQD�RSUHPD�]D�YåLJDQMH�LQ�]DJDQMDQMH�PRWRUMHY�]��QRWUDQMLP�]JRUHYDQMHP��NL�

VH� YåLJDMR� V� VYHþNR� DOL� NRPSUHVLMR� �QSU��� � YåLJDOQL� PDJQHWL�� GLQDPRPDJQHWL��
YåLJDOQH� WXOMDYH�� YåLJDOQH� VYHþNH�� � RJUHYDOQH� VYHþNH�� HOHNWULþQL� ]DJDQMDOQLNL���
generatorji (npr. diname  in alternatorji) in reglerji zanje 

8511 10 –�9åLJDOQH�VYHþNH� 
8511 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8511 20 –�9åLJDOQL�PDJQHWL��GLQDPRPDJQHWL��PDJQHWQL�Y]WUDMniki: 
8511 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8511 30 –�5D]GHOLOQLNL��YåLJDOQH�WXOMDYH� 
8511 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8511 40 –� (OHNWULþQL� ]DJDQMDOQLNL� LQ� VWURML� ]� GYRMQLP� QDPHQRP� �HOHNWULþQL� � ]DJDQMDOQLNL-

generatorji): 
8511 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8511 50 – Drugi generatorji: 
8511 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8511 80 – Druga oprema: 
8511 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
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8516 (OHNWULþQL� SUHWRþQL� DOL� DNXPXODFLMVNL� JUHOQLNL� YRGH� LQ� � SRWRSQL� JUHOQLNL�� HOHNWULþQL�
DSDUDWL� ]D� RJUHYDQMH� SURVWRURY� LQ� HOHNWULþQH� � QDSUDYH� ]D� RJUHYDQMH� WDO��
HOHNWURWHUPLþQL� DSDUDWL� ]D� XUHMDQMH� ODV� � �QSU�� DSDUDWL� ]D� VXãHQMH� ODV�� DSDUDWL� ]D�
NRGUDQMH�ODV�LGU���LQ�DSDUDWL��]D�VXãHQMH�URN��HOHNWULþQL�OLNDOQLNL��GUXJH�JRVSRdinjske 
HOHNWURWHUPLþQH��QDSUDYH��HOHNWULþQL�JUHOQL�XSRUL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW������ 

8516 80 –�(OHNWULþQL�JUHOQL�XSRUL� 
8516 80 10 – –�PRQWLUDQL�Y�SUHSURVWR�L]ROLUDQR�RKLãMH�]�HOHNWULþQLP�SULNOMXþNRP���XSRUDEOMDQL�]D�

odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8518 0LNURIRQL� LQ� QMLKRYD� VWRMDOD�� ]YRþQLNL�� YNOMXþQR� ]� ]YRþQLNL� � Y� ]YRþQLK� RPDULFDK��

naglavne slušalke in slušalke za eno uho, kombinirane  z mikrofonom ali ne, in 
NRPSOHWL�� NL� VHVWRMLMR� L]�PLNURIRQD� LQ� HQHJD� � DOL� YHþ� ]YRþQLNRY�� � DYGLRIUHNYHQþQL�
HOHNWULþQL�RMDþHYDOQLNL��HOHNWULþQL��VHVWDYL�]D�RMDþHYDQMH�]YRND 

8518 10 – Mikrofoni in njihova stojala: 
8518 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 –�=YRþQLNL��YNOMXþQR�]�]YRþQLNL�Y�]YRþQLK�RPDULFDK� 
8518 21 – –�]YRþQH�RPDULFH�]�HQLP�]YRþQLNRP� 
8518 21 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8518 22 – –�]YRþQH�RPDULFH�]�YHþ�]YRþQLNL� 
8518 22 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8518 29 – – drugi: 
8518 29 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8518 30 – Naglavne slušalke in slušalke za eno uho, kombinirane z  mikrofonom ali ne, in 

NRPSOHWL��NL�VHVWRMLMR�L]�PLNURIRQD�LQ�HQHJD��DOL�YHþ�]YRþQLNRY� 
8518 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8518 40 –�$YGLRIUHNYHQþQL�HOHNWULþQL�RMDþHYDOQLNL� 
8518 40 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8518 50 –�.RPSOHWQH�HOHNWULþQH�HQRWH�]D�RMDþHYDQMH�]YRND� 
8518 50 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8520 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi  enotami za 

reprodukcijo zvoka, ali brez njih 
8520 90 – Drugi: 
8520 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen  videotuner (TV - 

sprejemno enoto) ali ne 
8521 10 – Z magnetnim trakom: 
8521 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8522 Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati  iz tar. št. 8519 do 8521 
8522 90 – Drugo: 
8522 90 10 – – sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali veþ�PHGVHERMQR� �SULWUMHQLK�GHORY�]D�

aparate iz tar. podšt. 8520 90, za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
8527 6SUHMHPQLNL� ]D� UDGLRWHOHIRQLMR�� UDGLRWHOHJUDILMR� DOL� UDGLRGLIX]LMR�� � YNOMXþQR� V�

sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za  snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali z uro 

8527 90 – Drugi aparati: 
8527 90 10 – – za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za uporabo v civilnem  letalstvu  
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8529 'HOL��NL�VR�L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�QDPHQMHQL�]D�XSRUDER��]�DSDUDWL�L]�WDU��ãW�������GR�
8528 

8529 10 – Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni  za uporabo z njimi: 
8529 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8531 (OHNWULþQL� DSDUDWL� ]D� ]YRþQR� DOL� YL]XDOQR� VLJQDOL]DFLMR� � �QSU��� ]YRQFL�� VLUHQH��

indikatorske table, alarmni aparati proti tatviQL� � DOL� SRåDUX��� UD]HQ� WLVWLK� L]� WDU�� ãW��
8512 ali 8530 

8531 10 –�$ODUPQL�DSDUDWL�SURWL�WDWYLQL�DOL�SRåDUX�LQ�SRGREQL�DSDUDWL� 
8531 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
8531 80 – Drugi aparati: 
8531 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8539 ElHNWULþQH�åDUQLFH�]�QLWNR� LQ�HOHNWULþQH�åDUQLFH�QD� UD]HOHNWUHQMH�� �YNOMXþQR�]DSUWH�

UHIOHNWRUVNH� åDUQLFH� ]� QDSDUMHQLP� ]UFDORP�� XOWUDYLMROLþQH� � LQ� LQIUDUGHþH� åDUQLFH��
REORþQLFH 

8539 10 –�=DSUWH�UHIOHNWRUVNH�åDUQLFH�]�QDSDUMHQLP�]UFDORP��VHDOHG��EHDP�ODPS�XQLWs): 
8539 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8543 (OHNWULþQL�VWURML�LQ�DSDUDWL�V�SRVHEQLPL�IXQNFLMDPL��NL��QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�

drugem mestu v tem poglavju 
8543 90 – Deli: 
8543 90 10 – –�VNORSL�LQ�SRGVNORSL�L]�GYHK�DOL�YHþ�GHORY�DOL�NRVRY� ki  so medsebojno pritrjeni, 

za zapisovalnike poletov, za uporabo v civilnem  letalstvu  
 
8544 ,]ROLUDQD� åLFD� �YNOMXþQR� ]� ODNLUDQR� åLFR� DOL� HOHNWUROLWVNR� � RNVLGLUDQR� åLFR��� NDEOL�

�YNOMXþQR�V�NRDNVLDOQLPL�NDEOL��LQ�GUXJL�L]ROLUDQL��HOHNWULþQL�YRGQLNL��V�NRnektorjem ali 
EUH]� QMHJD�� NDEOL� L]� RSWLþQLK� � YODNHQ�� L]GHODQL� L]� SRVDPLþQR� RSODãþHQLK� YODNHQ��
NRPELQLUDQL�]�HOHNWULþQLPL��YRGQLNL�DOL�QH��V�NRQHNWRUMHP�DOL�EUH]�QMHJD 

8544 30 –�.RPSOHWL�YRGQLNRY�]D�YåLJ�LQ�GUXJL�NRPSOHWL�YRGQLNRY�]D��YR]LOD��OHWDOD�DOL�ODGje: 
8544 30 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
8802 'UXJL�]UDNRSORYL� �QSU��KHOLNRSWHUML�� OHWDOD���YHVROMVND� �YR]LOD� �YNOMXþQR�V�VDWHOLWL�� LQ�

sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno  lansiranje vesoljskih vozil 
8802 20 – Letala in drugi zrakoplovi, pUD]QH�QHRSHUDWLYQH�PDVH�GR��YNOMXþQR������NJ� 
8802 20 90 – – drugo  
8802 30 –� /HWDOD� LQ� GUXJL� ]UDNRSORYL�� SUD]QH� QHRSHUDWLYQH�PDVH� QDG� � ����� GR� YNOMXþQR�

15000 kg: 
8802 30 90 – – drugo  
8802 40 – Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad  15000 kg: 
8802 40 90 – – drugo  
8802 60 –�9HVROMVND�YR]LOD� �YNOMXþQR�V�VDWHOLWL�� LQ�VUHGVWYD�]D�RUELWDOQR� �DOL� L]YHQRUELWDOQR�

lansiranje vesoljskih vozil: 
8802 60 10 – –�YHVROMVND�YR]LOD��YNOMXþQR�V�VDWHOLWL�  
8802 60 90 – – sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih  vozil  
 
8803 Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802 
8803 10 – Propelerji in rotorji ter njihovi deli: 
8803 10 90 – – drugi  
8803 20 – Podvozja in njihovi deli: 
8803 20 90 – – drugi  
8803 90 – Drugi: 
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8803 90 10 – – zmajev  
8803 90 20 – – vesoljskih vozil (vkljuþQR�V�VDWHOLWL�  
8803 90 30 – – sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih  vozil  
 – – drugi: 
8803 90 98 – – – drugi  
 
8804 00 00 3DGDOD��YNOMXþQR�MDGUDOQD�SDGDOD��LQ�URWRãXWL��QMLKRYL��GHOL�LQ�SULERU  
 
8805 Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in  podobne naprave; naprave 

za treniranje letenja na tleh; deli navedenih  izdelkov 
8805 10 – Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in  podobne naprave ter 

njihovi deli: 
8805 10 10 – – lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli  
8805 10 90 – – drugo  
 – Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli: 
8805 21 00 – – simulatorji za zraþQH�ELWNH�LQ�QMLKRYL�GHOL  
8805 29 – – drugo: 
8805 29 90 – – – drugo  
 
9001 2SWLþQD�YODNQD�LQ�VQRSL�RSWLþQLK�YODNHQ��NDEOL�L]�RSWLþQLK��YODNHQ��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��

ãW�� ������ OLVWL� LQ� SORãþH� L]� SRODUL]LUDMRþHJD� � PDWHULDOD�� OHþH� �YNOMXþQR� NRQWDNWQH�
OHþH��� SUL]PH�� ]UFDOD� LQ� GUXJL� � RSWLþQL� HOHPHQWL� L]� NDNUãQHJD� NROL� PDWHULDOD��
QHPRQWLUDQL��UD]HQ�WDNLK��RSWLþQR�QHREGHODQLK�VWHNOHQLK�HOHPHQWRY 

9001 90 – Drugo: 
9001 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9002 /HþH�� SUL]PH�� ]UFDOD� LQ� GUXJL� RSWLþQL� HOPHQWL�� L] kakršnega  koli materiala, 

PRQWLUDQL�� NL� VR� GHOL� DOL� SULERU� LQVWUXPHQWRY� DOL� � DSDUDWRY�� UD]HQ� WDNLK� RSWLþQLK�
neobdelanih steklenih elementov 

9002 90 – Drugo: 
9002 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9014 Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati 
9014 10 –�.RPSDVL��YNOMXþQR�QDYLJDFLMVNL� 
9014 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9014 90 – Deli in pribor: 
9014 90 10 – – instrumentov iz tar. podšt. 9014 10 in 9014 20, za uporabo  v civilnem letalstvu

  
 
9020 00 Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih  mask brez mehanskih 

delov in zamenljivih filtrov; deli in pribor 
9020 00 10 – Dihalne naprave in plinske maske (razen njihovih delov),  za uporabo v civilnem 

letalstvu  
 
9025 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri,  barometri, higrometri 

(vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije  teh instrumentov, z moåQRVWMR�
registriranja ali brez nje 

 – Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi  instrumenti: 
9025 11 – –�WHNRþLQVNL��]D�GLUHNWQR�RGþLWDYDQMH� 
9025 11 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9025 19 – – drugi: 
9025 19 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
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9025 80 – Drugi instrumenti: 
9025 80 15 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9025 90 – Deli in pribor: 
9025 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9029 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski  števci, števci korakov in 

podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,  razen tistih, ki se uvršþDMR�Y�WDU��ãW�������
in 9015; stroboskopi 

9029 10 – Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski  števci, števci korakov 
in podobno: 

9029 10 10 – –�HOHNWULþQL�DOL�HOHNWURQVNL�ãWHYFL�REUDWRY��]D�XSRUDER�Y��FLYLOQHP�OHWDOVWYX  
9029 20 – Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi: 
 – – kazalniki hitrosti in tahometri: 
9029 20 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9029 90 – Deli in pribor: 
9029 90 10 – – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za  uporabo v civilnem 

letalstvu  
 
9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti  in aparati za merjenje ali 

kontrolo elektriþQLK�YHOLþLQ��UD]HQ�PHULOQLNRY��L]�WDU��ãW��������LQVWUXPHQWL�LQ�DSDUDWL�
]D� PHUMHQMH� DOL� RGNULYDQMH� � DOID�� EHWD�� JDPD�� UHQWJHQVNLK�� NR]PLþQLK� DOL� GUXJLK�
LRQL]LUDMRþLK��VHYDQM 

9030 10 –�,QVWUXPHQWL�LQ�DSDUDWL�]D�PHUMHQMH�DOL�RGNULYDQMH�LRQL]LUDMRþLK��VHYDQM: 
9030 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 20 – Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo: 
9030 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti,  jakosti toka, 

XSRUQRVWL�DOL�PRþL��EUez naprav za registriranje: 
9030 31 – – multimetri: 
9030 31 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 39 – – drugi: 
9030 39 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi instrumenti in aparati: 
9030 83 – – drugi, z napravo za registriranje: 
9030 83 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 90 – Deli in pribor: 
9030 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9031 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo,  ki niso navedeni in ne zajeti 

na drugem mestu v tem poglavju; projektorji  profilov 
9031 80 – Drugi instrumenti, aparati in stroji: 
9031 80 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9031 90 – Deli in pribor: 
9031 90 10 – – instrumentov, naprav in strojev iz tar. podšt. 9031 80,  za uporabo v civilnem 

letalstvu  
 
9032 Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje 
9032 10 – Termostati: 
9032 10 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9032 20 – Manostati (regulatorji pritiska): 
9032 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 – Drugi instrumenti in aparati: 
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9032 81 – –�KLGUDYOLþQL�DOL�SQHYPDWVNL� 
9032 81 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9032 89 – – drugi: 
9032 89 10 – – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9032 90 – Deli in pribor: 
9032 90 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9104 00 Ure za instrumentne plošþH� LQ� XUH� SRGREQHJD� WLSD� ]D� YR]LOD�� � OHWDOD�� YHVROMVND�

vozila ali plovila 
9104 00 10 – Za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9109 Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni 
 –�(OHNWULþQL� 
9109 19 – – drugi: 
9109 19 10 – – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu  
9109 90 – Drugi: 
9109 90 10 – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9401 6HGHåL��UD]HQ�WLVWLK� L]� WDU��ãW����������YNOMXþQR�V� WLVWLPL�� �NL�VH� ODKNR�VSUHPHQLMR�Y�

OHåLãþD��LQ�QMLKRYL�GHOL 
9401 10 – SedeåL�]D�OHWDOD� 
9401 10 10 – –�QHSUHYOHþHQL�]�XVQMHP��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP�OHWDOVWYX  
9401 90 – Deli: 
9401 90 10 – –�VHGHåHY��NL�VH�XSRUDEOMDMR�Y�OHWDOLK  
 
9403 Drugo pohištvo in njegovi deli 
9403 20 – Drugo kovinsko pohištvo: 
9403 20 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
9403 70 –�3RKLãWYR�L]�SODVWLþQLK�PDV� 
9403 70 10 – – za uporabo v civilnem letalstvu  
 
9405 6YHWLONH�LQ�SULERU�]D�QMLK��YNOMXþQR�]�UHIOHNWRUML�LQ��QMLKRYLPL�GHOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�

ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni  znaki, osvetljenH� SORãþLFH� ]� LPHQL� LQ�
podobno, s fiksiranim svetlobnim  virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

9405 10 –� /HVWHQFL� LQ�GUXJD�HOHNWULþQD�VWURSQD�DOL� VWHQVND�VYHWLOD�� � UD]HQ�]D� UD]VYHWOMDYR�
javnih odprtih prostorov ali prometnih poti: 

9405 10 10 – –�L]�QDYDGQLK�NRYLQ�DOL�SODVWLþQLK�PDV��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP��OHWDOVWYX  
9405 60 –�2VYHWOMHQL�]QDNL��RVYHWOMHQH�SORãþLFH�]�LPHQL�LQ�SRGREQR� 
9405 60 10 – –�RVYHWOMHQL�]QDNL��RVYHWOMHQH�SORãþLFH�]�LPHQL�LQ�SRGREQR���L]�RVQRYQLK�NRYLQ�DOL 

L]�SODVWLþQLK�PDV��]D�XSRUDER�Y�FLYLOQHP�OHWDOVWYX��  
 – Deli: 
9405 92 – –�L]�SODVWLþQLK�PDV� 
9405 92 10 – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, za  uporabo v civilnem 

letalstvu  
9405 99 – – drugi: 
9405 99 10 – – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, iz  navadnih kovin, za 

uporabo v civilnem letalstvu  
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OBČINE

BOROVNICA

5453. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92) in
statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in
17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 24. redni seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto
2002 znaša 0,0403 SIT in začne veljati s 1. 1. 2002.

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun

nadomestila v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS in se uporablja od 1. 1. 2002.

Št. 066/3-24/2-272/01
Borovnica, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREŽICE

5454. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 107. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Breži-
ce dne 17. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v letu

2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 2002

se financiranje nalog in drugih s predpisi določenih name-

nov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Brežice
za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2001.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Brežice za leto 2002.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2002.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 403-394/01
Brežice, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

5455. Sklep o spremembah in dopolnitvah
proračunskih postavk

Na podlagi 66. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in spremembe), na podlagi 16. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
ter na podlagi sklepov 27. seje Občinskega sveta občine
Brežice z dne 15. 10. 2001, 28. seje Občinskega sveta
občine Brežice z dne 12. 11. 2001 in 30. seje Občinskega
sveta občine Brežice z dne 17. 12. 2001 se objavlja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah proračunskih

postavk
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Proračun Občine Brežice za leto 2001 se določi v
naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisočih tolarjev
I. prihodki 2,259.494
II. odhodki 2,403.984
III. proračunski primanjkljaj 144.490
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) –
C) Račun financiranja
VII. zadolževanje 110.000
VIII. odplačilo dolga 10.000
IX. sprememba stanja sredstev na računih 44.490

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 403-399/01
Brežice, dne 19. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CERKNO

5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto
2002

Na podlagi določil 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 70/99 in 124/00) in
41. člena statuta Občine Cerkno (Uradn list RS, št. 48/95),
je župan Občine Cerkno dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2002,

vendar najdalj do 31. 3. 2002, se javna poraba Občine
Cerkno začasno financira po proračunu za leto 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v
proračunu za leto 2001, razen sredstev za naloge, oprede-
ljene z zakonskimi predpisi.

Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpi-
sih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu za leto 2001 že
začete in so v teku.

3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času

začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine
Cerkno za leto 2002.

4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje

aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega
sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov pro-
računskih sredstev.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 40302-01/01
Cerkno, dne 13. decembra 2001.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

HAJDINA

5457. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 44/97),
30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01)
in odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/99 in Uradni list
RS, št. 14/00, 118/00), je Občinski svet občine Hajdina
na 24. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V 7. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/99 in
Uradni list RS, št. 14/00, 118/00) se na koncu doda črka
H, ki se glasi: na stavbna zemljišča za opravljanje kmetijske
dejavnosti.

2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

Stanovanjski in poslovni prostor
A B C D E F G H

območje 20 400 200 50 900 200 180 5

3. člen
V 9. členu se v tabeli, besedilo pod šifro 3 spremeni

tako, da se glasi: Proizvodnja in distribucija el. energije,
vode, zemeljskega plina ter telekomunikacijski objekti, da-
ljnovodi in kanalizacija za industrijske odpadne vode.

4. člen
V 10. členu se doda zadnji odstavek, ki se glasi: Povr-

šine na katerih je zgrajena kanalizacija za industrijske odpa-
dne vode so površine v dolžini trase voda in širini 4 m.
Površina za normalno rabo objektov revizijskih jaškov kanali-
zacije pa se določi v površini 4 m2 za vsak revizijski jašek.
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5. člen
V 12. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:

pri mešanih kmetijah, kjer nobena posamezna dejavnost ne
presega 80% celotne dejavnosti.

6. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se

glasi:
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nado-

mestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 15. decembra
v tekočem letu na Občino Hajdina, da bo oproščen plačila v
naslednjem letu.

7. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi: Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba po dokončnosti odločbe se le-ta
upošteva pri odmeri za naslednje leto.

8. člen
V 21. členu se v prvem stavku prvega odstavka znesek

spremeni tako, da se glasi: 100.000 SIT.
V drugem odstavku se znesek spremeni tako, da se

glasi: 30.000 SIT.
V tretjem odstavku se znesek spremeni tako, da se

glasi: 20.000 SIT.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 320-6-3/99
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5458. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
občine

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96,
9/99, 56/99, 22/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 19/93, 66/93, 39/96,
61/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in
24/01), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 50/01) in 16. člena
statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski
svet občine Hajdina na 24. redni seji dne 20. 12. 2001
sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda na območju občine

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinj-
stvih, industrijskih in pri drugih uporabnikih, odvajanje pada-
vinske vode iz naselij, katera so priključena na javno kanali-
zacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgovornosti
upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali

javno kanalizacijo mešanega tipa,
4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme jav-

ne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih

voda in njihovih mešanic,
6. čiščenje padavinskih odpadnih vod,
7. redno vzdrževanje objektov in naprav javne kanaliza-

cije,
8. spremljanje stanja okolja.

3. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
izvaja izbrani izvajalec (v nadaljevanju besedila: upravljalec)
na podlagi sklepa občinskega sveta.

4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična

in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizaci-
jo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v šest-
em členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami
v zgradbah in na zemljiščih.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCA

6. člen
1. Objekti in naprave uporabnika
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpa-

dnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične ja-
me), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred

izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem pri-

ključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
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Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-
žuje uporabnik na svoje stroške.

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-
dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
vode ter, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnju-
je zahtevane pogoje uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96).

7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se izvede

le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka od ob-
jekta ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem omre-
žju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen uprav-
ljalcu zaradi nadzora. Izgradnjo kanalizacijskega priključka
financira uporabnik in je njegova last.

8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zem-

ljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem pri-
ključku.

9. člen
2. Objekti in naprave upravljalca
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno omrežje in naprave
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših nase-
ljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne vode na sekun-
darnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in ma-
njših naseljih);

b) primarno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih voda iz dveh ali

več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju
naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših
naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (in-
dustrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);

c) magistralno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda regijskega ali medregijskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih

voda na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na

magistralnem omrežju (centralne čistilne naprave).

10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključ-
kov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma

odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih

vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacij-
skem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovil-
cih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s so-
glasjem upravljalca vodotoka. Način odvodnje meteornih
vod določita upravljalca v soglasjih.

12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, se mora priključiti na

javno kanalizacijo v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi
tega odloka, če to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izved-
ba javne kanalizacije ter sistema odvajanja odplak v individu-
alnih gospodinjstvih.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanal-
skim priključkom.

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega

gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– na priglasitve manjših gradbenih del, v primerih ko se

na priglasitev izvajajo objekti odvajanja in čiščenja odpadnih
vod.

Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgra-
jenih objektov in naprav javne kanalizacije.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali

enotnega gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru prido-

bivanja gradbenega dovoljenja),
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja

enotnega gradbenega dovoljenja),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali

1: 500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunal-
nih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odlo-
čitev, ki nadomesti soglasje,

– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in

nevarnih snoveh v proizvodnji;
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in sogla-

sje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je bilo izda-
no, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpi-
sek z navedbo leta izgradnje objekta),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali

1: 500,
– načrt strojne (vodovodne napeljave),



Stran 13066 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,

– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka;

d) soglasje na priglasitve manjših gradbenih del, objek-
tov odvajanja in čiščenja odpadnih vod:

– minimalno tehnično dokumentacijo z mapno kopijo,
situacijo z vrisano traso objekta v merilu 1: 1000 ali 1: 500,
geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,

– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odloči-
tev, ki nadomesti soglasje.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za

vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.

17. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kana-

lizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Uporabnik
mora pred izvedbo priključka lastniku – občini poravnati
povračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali pri ustrez-
nem organu le-te pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila povra-
čila. Uporabnik poravna enkraten znesek povračila za prik-
ljučitev na javno fekalno kanalizacijo.

Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in pri-

ključkov nadzira upravljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo izvede pod nadzorom

upravljalca le izvajalec, ki je za to usposobljen in ima pisno
pooblastilo upravljalca za izvajanje tovrstnih del. Pisno poo-
blastilo se izda za dobo enega leta in ni prenosljivo.

Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kana-
lizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priklju-
čitvi.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše upora-
bnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čišče-

nja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in na-
prave v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:

– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo mo-
rajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, evi-
denco priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnov-
nih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska-ra-
zmerja, itd.,

– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o

obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti,

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,

– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence, knjigo-
vodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu, po-
datki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev),

– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca.

V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA

20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se

ugotovi:
– na podlagi odčitkov vgrajenega vodomera na kanali-

zacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanaliza-
cije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,

– na podlagi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpa-
lišču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.

Količino odpadnih voda ugotavlja upravljalec kanaliza-
cijskega omrežja.

21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov

ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljalcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpa-
dnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode, h kateri
mora dodati svoje soglasje pristojna služba Občine Hajdina.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-
riščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede, če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podla-
gi meritev.

23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z

uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96), oziroma v
skladu z uredbami za posamezne vrste virov onesnaženja,
čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi in smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste
odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski
priključek.
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24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaže-

nja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogo-
če izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.

Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti pro-
jekt za izvedbo merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-
ga mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.

25. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode.

26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene

v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak, izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpa-
dnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljalec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogosto-
sti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.

Uporabnik lahko izvaja meritve sam, le če je poobla-
ščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Upravljalec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,
ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo,
ustrezna.

27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpa-

dnih vod je uporabnik dolžan upravljalca sproti pisno obve-
ščati. V ta namen mu mora redno dostavljajo poročila o
meritvah kvalitete in količine odpadnih vod.

28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh

spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-
nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki

zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upo-
rabnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sana-
cije, izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu
okolja in ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski
priključek.

30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hle-

vov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površin-
ske vode ali v podtalnico.

VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je za novogradnje obvezna izgradnja lastnih objektov za
čiščenje odplak (vodotesne greznice, čistilne naprave), na
katere se ne navezuje padavinska voda.

Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praz-
njenje.

Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.

32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-

vanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se oprav-
lja po potrebi, s strani za to pooblaščene organizacije, ki
opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.

Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na fekalno
napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA

33. člen
Upravljalec lahko po opozorilu na stroške uporabnika

prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in pa-
davinske odpadne vode v naslednjih primerih:

– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

– če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, stru-
penih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in dru-
gih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave,

– če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali pa
je v nasprotju z njim,

– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
– če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenaž-

ne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljalec v soglasju to dopusti.

Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objek-
tih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.

34. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in

padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na javnih objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odplak, vendar mora o
času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike,
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preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno. V času
prekinitve je upravljalec dolžan zagotoviti nadomestno odva-
janje odplak.

V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljalec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obve-
stiti uporabnike.

35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v prime-

ru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi, ki se
pojavljajo s pogostostjo manjšo kot enkrat letno, udorov ter
izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni utemelje-
no zahtevati (od upravljalca) odškodnino za škodo, ki bi
eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika. Upo-
rabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v dru-
gih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-ta
nastala po krivdi upravljalca.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.

37. člen
1. Obveznosti upravljalca
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,

tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obvez-
nosti:

– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,

– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predči-
ščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le- teh,

– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključi-
tev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,

– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,

– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,

– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omre-
žje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,

– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,

– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,

– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale napra-
ve pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,

– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,

– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov od-
vajanja in čiščenja odplak,

– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje.

2. Obveznost uporabnikov:
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omre-

žje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistil-
ne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,

– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,

– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisa-
nih mejnih vrednosti,

– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljalcu,

– omogočijo upravljalcu vzorčenje tehnoloških ali me-
šanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obra-
tovalnega časa,

– da pri upravljalcu pravočasno vlagajo vloge in ustrez-
no dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,

– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgra-
dijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljalca,

– da upravljalcu omogočijo pregled interne kanalizaci-
je in čistilnih naprav,

– da pravočasno opozorijo upravljalca na ugotovljene
pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,

– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne vode,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dosega-
nje zahtevanih učinkov čiščenja,

– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kana-
lizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,

– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih povr-
šinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanaliza-
cijski mreži, je dolžan upravljalec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno (ali pa to naročiti pri upravljalcu kanal-
skega omrežja).

– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizaci-
jo brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.

38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na

cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje, itd.) mora-
jo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotovi-
ti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodo-
vane.
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IX. VIRI FINANCIRANJA, OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE
IN ČIŠČENJA ODPLAK

39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.

Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-
jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo od-
padne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.

40. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanal-

skega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.

Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.

41. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju

povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.

Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v
20. členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih vo-
da posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za
čiščenje m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugotovi-
tev cene je:

c = Q x F x c1
c – cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabni-

ka ČN (SIT/mes)
Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja m3 komunalne odpadne vode, ki

ima 5 ml usedljivih snovi na liter; biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O2/l in kemijsko potrebo po
kisiku z dikromatno metodo (KPKd) 500 mg/l. Ta cena se
določa v skladu z veljavnimi predpisi.

Faktor onesnaženosti vode (F) ima naslednje vrednosti
faktorja f

F = 1 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov

F = 1,25 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov

F = 2,5 pri 1 < f < 2,5
F = 5 pri 2,5 < f < 5
F = 8 pri 5 < f < 10
F = f pri f > 10
Za določitev vrednosti faktorja f iz prejšnjega odstavka,

velja enačba:
f = f1 + f2
f1 = faktor komunalne onesnaženosti

f2 = faktor dodatne onesnaženosti
f1 = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)
Znaki v predhodnem obrazcu (formuli) pomenijo:
A – količina usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2 urah)
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l
KPKd – kemijska potreba po kisiku z dikromatno meto-

do (mg/l)

n
f2 = ∑ = ci/MVKi ali f2 = z

i=1

ci = izmerjena koncentracija snovi i – onesnaževalca v
reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)

MVKi – v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96) predpisana mejna vrednost posameznega parame-
tra v odpadni vodi, oziroma njegova mejna vrednost iz pa-
nožne uredbe, če le-ta obstaja,

z – potreben faktor razredčenja (število delov razredče-
valne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje
biološke razgradnje mešane bakterijske združbe ne bi bilo
večje od 10%.

Za f2 se v izračunu upošteva oziroma vzame tisti člen
enačbe, ki ima večjo vrednost.

Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov oprav-
ljenih analiz v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njego-
vo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljalec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.

Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.

42. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške či-

ščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa uprav-
ljalca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je nare-
jen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v prime-
rih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.

V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v dolo-
čenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določe-
nega v opominu, lahko upravljalec ukine dobavo vode in
plombira priključek na javno kanalizacijo.

V objektu z več uporabniki, se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljalcu) ob-
jekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.

Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim spora-
zumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljalca kana-
lizacijskega sistema.

X. KAZENSKI DOLOČBI

43. člen
Z denarno kaznijo 180.000 SIT se kaznuje za prekršek

upravljalec, če ravna v nasprotju s 14., 17., 18., 19., 33.,
34., 37. in 42. členom.
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Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba upravljalca, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

44. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s
6., 11., 12., 13., 18., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 29.,
30., 31., 32., 37. in 38. členom.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična ose-
ba, če ravna v nasprotju s 6., 11., 12., 13., 18., 19., 21.,
30., 31., 32., 36., 37. in 38. členom.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje posameznik
ali odgovorna oseba pravne osebe, če se po izgradnji nove-
ga kanalizacijskega omrežja v skladu z 12. členom ne pri-
ključi na javno kanalizacijsko omrežje.

XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

45. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske

službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnolo-
ških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljalca.

46. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopusti-

tev) uporabnikov ali upravljalcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.

Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

47. člen
Upravljalec uskladi doslej veljavne pravilnike z določba-

mi tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.

48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 352/01-01

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5459. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega odstavka
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01)
je Občinski svet občine Hajdina na 24. redni seji dne
20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Hajdina v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hajdina za leto 2002,

se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po za-
časnem financiranju.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za

preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem ob-
dobju v proračunu za leto 2001.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2002.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plača-
ne obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 403-04/01
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5460. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 3. člena odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Ob-
čine Hajdina (Uradni list RS, št. 110/01) in na podlagi
16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01)
je Občinski svet občine Hajdina na 24. redni seji dne
20. 12. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

1
Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in

padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju
Občine Hajdina opravlja Komunalno podjetje Ptuj, Žnidari-
čevo nabrežje 3.
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2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-01/01-1
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5461. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse v Občini Hajdina

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 3. in 25. 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 in 66/93) in 16. člena statuta
Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet
občine Hajdina na 24. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun komunalne takse

v Občini Hajdina

1
Vrednost točke za izračun komunalne takse v Občini

Hajdina v letu 2002, znaša 500 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 423-04/01
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5462. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) in 16. člena odloka o pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 9/99) je Občinski svet občine Hajdi-
na na 24. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o višini najemnine na pokopališču Hajdina

1
Višina najemnine – grobnine znaša:
– na starem delu za enojni grob 3.650 SIT
– na novem delu za enojni grob 4.774 SIT
Uporaba mrliške vežice 4.212 SIT/dan
Uporaba hladilne komore 2.106 SIT/dan

2
Za občane občin, katere dogovorno sofinancirajo inve-

sticije na pokopališču Hajdina znaša najemnina:
– na starem delu za enojni grob 2.808 SIT
– na novem delu za enojni grob 3.672 SIT
Uporaba mrliške vežice 3.240 SIT/dan
Uporaba hladilne komore 1.620 SIT/dan

3
Cene so brez davka na dodano vrednost.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 403-01/01-02
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

5463. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba
na novem delu pokopališča

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) in 16. člena odloka o pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 9/99) je Občinski svet občine Hajdi-
na na 24. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o enkratnem nadomestilu o najemu groba

na novem delu pokopališča

1
Za najem prostora ob pokopu na novem delu pokopali-

šča na Hajdini, najemnik plača enkraten znesek v višini
42.260 SIT.

2
Za občane občin, katere dogovorno sofinancirajo inve-

sticije na pokopališču Hajdina, znaša najem prostora ob
pokopu na novem delu pokopališča na Hajdini enkraten
znesek v višini 32.508 SIT.

3
Cene so brez davka na dodano vrednost.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 403-01/01-02
Hajdina, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.
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IVANČNA GORICA

5464. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica –
center

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00) ter 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je
Občinski svet občine Ivančna Gorica na 22. seji dne
21. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem

načrtu 13 SC Ivančna Gorica – center

1. člen
Besedilo 19. člena veljavnega odloka o ureditvenem

načrtu 13 SC Ivančna Gorica – center (Uradni vestnik Obči-
ne Ivančna Gorica, št. 1/99) se spremeni tako, da se glasi:

»Nova pozidava mora spoštovati gradbene linije, da se
s tem doseže strnjenost fasadnega niza obulične pozidave.
Postavitev fasadnega zidu na gradbeno linijo GL je obvezna.
Mogoča so minimalna odstopanja zaradi ureditve poudarkov
na fasadi in vogalnih zaključkov (±50 cm). Večje odstopanje
od gradbene linije (±5%) je dopustno le za nova objekta ob
železnici. Strešni napušč presega gradbeno linijo, vendar
mora biti poravnan z napušči sosednjih objektov. Tlorisni
gabarit objekta na straneh, kjer ni določen z gradbenimi
linijami se prilagodi dejanskim potrebam dejavnosti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2002 dalje.

Št. 35003-0002/99
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

5465. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2002

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gro-
suplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89 v zvezi s 3. točko
statutarnega sklepa Občinskega sveta občine Ivančna Gori-
ca, št. 013-1/95 z dne 23. 12. 1994 Uradni list RS, št.
26/95) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet
občine Ivančna Gorica na 22. seji dne 21. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za
leto 2002 znaša za poslovne prostore 0,1823 SIT/m2, za
stanovanjske prostore pa 0,2779 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2002 dalje.

Št. 42306-0001/01
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

5466. Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik
5/95, 8/96 in 4/00) in 16. člena statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in
4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 22. seji
dne 21. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven

območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino
Ivančna Gorica

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stro-

škov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja ureja-
nja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan
31. 12. 2001 znaša 870.000 SIT.

2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira

tekoče s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in industrija gradbenega mate-
riala.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2002 dalje.

Št. 42007-0001/01
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.
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5467. Sklep o odtujitvi občinskega stanovanja na
Muljavi 4, 1295 Ivančna Gorica

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in 16. in 30. člena statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 2/99 in
4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 22. seji
dne 21. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o odtujitvi občinskega stanovanja na Muljavi 4,

1295 Ivančna Gorica

I
Občinski svet občine Ivančna Gorica soglaša z odtuji-

tvijo stanovanja v pritličju in I. nadstropju na Muljavi 4, 1295
Ivančna Gorica last Občine Ivančna Gorica.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 36003-0001/01
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

KOZJE

5468. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski
svet občine Kozje na 24. redni seji dne 15. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje

za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2001 (Ura-

dni list RS, št. 27/01) se spremeni 2. člen odloka, tako da
se glasi:

 »Proračun Občine Kozje za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:

v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 386.149
II. Skupaj odhodki 387.908
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) - 1.759

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
 kapitalskih deležev –

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememb
 kapitalskih deležev (IV.-V.) –

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.-IX.) - 1.759«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št.06202-24-007/01
Kozje, dne 15. novembra 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5469. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kozje za leto 2002

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stav-
bnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
64/99) je Občinski svet občine Kozje na 25. redni seji dne
20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v Občini Kozje za leto 2002

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
znaša na dan 1. 1. 2002 za območje Občine Kozje 143.250
SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100
do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2002
21.500 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
9.675 SIT za m2 koristne stanovanjske površine

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 11.825
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.



Stran 13074 / Št. 110 / 29. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Kozje za leto 2000, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 17/01.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-25-002/01
Kozje, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5470. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na
25. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2002

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v
letu 2002 znaša 0,0999 SIT mesečno.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2002 dalje.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2001, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 1/01.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

5471. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98 , 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 104. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje

za leto 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2002 se

financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na pod-
lagi proračuna Občine Kozje za leto 2001.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

Št. 03101-0004/01
Kozje, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

5472. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za progra-
me v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00
in 111/00) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji
dne 27 9. 2001 sprejel

Št. 06202-25-003/01
Kozje, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.
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S K L E P
o določitvi cene programov v Vrtcu Kozje

1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno
po starostnih skupinah:
1. I. starostna skupina (od 1. do 3. leta – jaslični oddelek)
59.590 SIT
2. II. starostna skupina (od 3. leta do vstopa v šolo)
51.840 SIT.

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini
znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo
starši.

Cena prehrane znaša dnevno 340 SIT.

2. člen
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za dva meseca ali

več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega
so razporejeni.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Ob-

činskega sveta občine Kozje št. 06202-19-0008/01 z dne
1. 3. 2001 o določitvi cene programa v vrtcu Kozje.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9.
2001 dalje.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRIŽEVCI

5473. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave očine
Križevci

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 6. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Križev-
ci na seji dne 19. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem

področju Občinske uprave očine Križevci

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občin-

ske uprave občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) se
za 13. členom doda nov 13.a člen, ki se glasi:

“13.a člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostoj-

na notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja
dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin in športnih objektov,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– javne razsvetljave,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in ogla-

ševanje,
– informacijskega sistema za potrebe občanov,
– vodenje javnih del.

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-04/01-1321
Križevci, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

5474. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v
letu 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
78/98), 33. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci
na 26. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Križevci

v letu 2002

1
Financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s

predpisi določenih namenov se začasno nadaljuje na podla-
gi proračuna za leto 2001 za iste programe kot v letu 2001.

2
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2002

do 31. 3. 2002 se smejo uporabljati sredstva do višine,
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v
proračunu za leto 2001.

3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključujejo v proračun tekočega leta.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 403-04/01-1322
Križevci, dne 19. decembra 2001.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.
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5475. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Križevci za leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99 in 17/01), 15. člena odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni
list RS, št. 49/95), ki se na podlagi 121. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) upo-
rablja na območju Občine Križevci je Občinski svet občine
Križevci na 26. redni seji sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Križevci za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2002 znaša 0,75
SIT.

2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem

sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Repu-
blike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Ljutomer.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa
preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kri-
ževci za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00).

Št. 032-01/01-1323
Križevci, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

5476. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih
zemljišč v Občini Križevci za leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99 in 17/01) in 4. člena odloka o plačilu
sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
30/96), ki se na podlagi 121. člena statuta Občine Križevci
uporablja za območje Občine Križevci, je Občinski svet
občine Križevci na 26. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških

komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih
zemljišč v Občini Križevci za leto 2002

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Križevci na dan 31. 12. 2001
znaša 125.916 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Križevci znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta, in sicer:

– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 10.073 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine,

– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 8.814 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine.

3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povpreč-

ne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in
znaša:

– v naselju Križevci 1,0% ali 1.259 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1007 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 755 SIT

za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do

50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v
primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča
bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno
dokumentacijo.

4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.

5. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o povprečni grad-

beni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stav-
bnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2001 (Uradni list RS,
št. 125/00).

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-26/01- 1324
Križevci, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

5477. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-
varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v
letu 2002

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98),
15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99
in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na seji dne
19. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2002
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I
Ekonomska cena vzgojno-varstvenih programov v vrtcu

Občine Križevci znaša 55.390 SIT mesečno po otroku,
cene pričnejo veljati s 1. januarjem 2002.

Enotna cena velja za starostni skupini od 1–3 let in od
3–6 let za 9- oziroma 10-urni program.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in prične veljati naslednji dan po objavi.

III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
Občine Križevci št. 032-01/01-23 z dne 24. 4. 2001.

Št. 032-01/01-26-1325
Križevci, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

KRŠKO

5478. Sklep o začasnem financiranju proračunske
porabe v Občini Krško za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv.
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 –
odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00), 32 in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) dne 21. 12.
2001, izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe

v Občini Krško za leto 2002

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih uporabnikov ter proračunskih nalog v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2002, oziroma do sprejetja
proračuna Občine Krško za leto 2002.

2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove

dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v višini dvanajstine
sredstev pripadajočih za leto 2001.

V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni

dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje

uporabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračun-

skih obdobij.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto

2001 (Uradni list RS, št. 27/01) se smiselno uporabljajo do
sprejetja proračuna Občine Krško za leto 2002.

4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa, se do zne-

ska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v
skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 2001
in v tem letu niso bili plačani, oziroma niso dospeli v plačilo
do 31. decembra 2001.

5. člen
Skupni znesek izplačil iz proračuna mora biti sorazme-

ren s porabljenimi sredstvi proračuna Občine Krško v ena-
kem obdobju za leto 2001.

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Krško za
leto 2002.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. ja-
nuarja 2002.

Št. 403-04-3/01-O802
Krško, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

MARKOVCI

5479. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS,
št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na
27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za

leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo viši-
na proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov Proračunsko leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 757.684
Tekoči prikodki (70+71) 612.294

70 Davčni prihodki 595.372
700 Davki na dohodek in dobiček 119.186
703 Davki na premoženje 473.809
704 Domači davki na blago in storitve  2.377
706 Drugi davki

71 Nedavčni prihodki  16.922
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja  12.997
711 Takse in pristojbine  2.720
712 Denarne kazni    55
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   150
714 Drugi nedavčni prihodki  1.000

72 Kapitalski prihodki  5.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja  5.000

73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki 140.390

740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij 140.390

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 791.871
40 Tekoči odhodki  97.204

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  21.750
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost  11.482
402 Izdatki za blago in storitve  52.242
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve  11.730

41 Tekoči transferi 201.635
410 Subvencije  15.150
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom  79.535
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in društvom  31.304
413 Drugi tekoči domači transferi  75.647
414 Tekoči transferi v tujino

42 Investicijski odhodki 453.206
420 Nakup in gradnja OS 453.206

43 Investicijski transferi  39.826
430 Investicijski transferi  39.826

III. Proračunski presežek
(Proračunski primanjkljaj)  -34.187

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov Proračunsko leto 2002

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev    0

V. Dana posojila in povečanje kapital. deležev  18.000
44 Dana posojila in povečanje kapit. deležev  18.000

440 Dana posojila  18.000
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev -18.000
C) Račun financiranja

Skupina/Podskupina kontov Proračunsko leto 2002
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu -52.187

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Stanje sredstev na računih ob koncu

preteklega leta  52.187

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamezne-
ga področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2002 in njegovi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2003 40% navedenih pravic in
2 v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic pora-

be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

8,380.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna

za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu
2002 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini
3,350.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom ZJF.

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen
Občina se za proračun leta 2002 za kritje presežkov

odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

Občina v letu 2002 ne daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovi-
teljica je Občina Markovci.

10. člen
Za leto 2002 se pravne osebe javnega sektorja na

ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim
fizičnim in pravnim osebam.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Markovci v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MEDVODE

5480. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata iz liste
kandidatov - Demokratična stranka upokojencev
Slovenije - DeSUS v 1. volilni enoti

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Medvode,
z dne 11. 12. 2001, št. 006-3/01, da je članu Občinskega
sveta občine Medvode Alojzu Praustu prenehal mandat na
podlagi 29., 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, in dopolnitve) je občinska volilna
komisija na seji, dne 17. 12. 2001 na podlagi 30. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,

da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednje-
ga kandidata iz liste kandidatov - Demokratična stranka upo-
kojencev Slovenije - DeSUS v 1. volilni enoti.

Ta kandidat je Anton Gustinčič, roj. 8. 9. 1927, stanu-
joč Zgornje Pirniče 83E, Medvode.

Kandidat je dne 17. 12. 2001 podal izjavo, da spreje-
ma mandat.

Št. 006-4/01
Medvode, dne 17. decembra 2001.

Namestnica predsednice: Predsednica
Alenka Črnič l. r. Občinske volilne komisije

občine Medvode
Člani občinske volilne mag. Nina Betetto l. r.
komisije:
Vukašin Lutovac l. r.
Peter Podgoršek l. r.
Miroslav Mozetič l. r.
Marija Podvez l. r.

PODLEHNIK

5481. Sklep o začasnem financiranju Občine
Podlehnik v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00) 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), in 92. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list
RS, št. 39/99), je župan  dne 18. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Podlehnik

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Podlehnik za leto 2002

se financiranje funkcij Občine Podlehnik ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na
podlagi proračuna  Občine Podlehnik za leto 2001 za iste
programe kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne  s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2001
in začete v letu 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Podlehnik za leto 2002. Po
preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračuna  Občine Podlehnik za leto
2002.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa  lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
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proračuna  se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Podlehnik, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

5482. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov
za leto 2001

Na podlagi 15. člena odloka o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanostih v Občini Podlehnik (Uradni list RS,
št. 4/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podle-
hnik na 17. seji dne 18. decembra 2001 sprejel

S K L E P
o višini letne najemnine za najetje grobov

za leto 2001

I
Višina najemnine za leto 2001 je za posamezne zvrsti

grobov naslednje:
1. za enojni grob 3.500 SIT
2. za družinski grob 5.600 SIT
3. žarni grob 3.500 SIT.
V ceno ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.

II
Najemnina se poravna po položnici v enkratnem znesku.

III
Zbrana sredstva iz 1. točke tega sklepa se namensko

uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 12. 12. 2002.

Št. 2/12-2001
Podlehnik, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekosla Fric l. r.

5483. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov
za leto 2001

Na podlagi 15. člena odloka o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanostih v Občini Podlehnik (Uradni list RS,
št. 4/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podle-
hnik na 17. seji dne 18. decembra sprejel

S K L E P
o višini letne najemnine za najetje grobov

za leto 2002

I
Višina najemnine za leto 2002 je za posamezne zvrsti

grobov naslednje:
1. za enojni grob 3.780 SIT
2. za družinski grob 6.050 SIT
3. žarni grob 3.780 SIT.
V ceno ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.

II
Najemnina se poravna po položnici v enkratnem zne-

sku.

III
Zbrana sredstva iz 1. točke tega sklepa se namensko

uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 01/12-2001
Podlehnik, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekosla Fric l. r.

5484. Sklep o določitvi cene odvoza, predelavo in
obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj, d.o.o.

Na podlagi vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., z dne
17. 12. 2001 in 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 18/99 in 46/1) je Občinski svet občine Podle-
hnik na 17 redni seji, dne 18. decembra 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cene odvoza, predelavo in obdelavo

komunalnih odpadkov družbi
Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

1
Občinski svet občine Podlehnik določa cene odvoza in

deponiranja komunalnih odpadkov v družbi Čisto mesto Ptuj,
d.o.o., in sicer v naslednji višini:

Storitev Cena za posodo 240 l
na mesec

Gospodinjstvo 14-dnevni odvoz drugih
odpadkov, ki so oddaljeni nad 10 km 2.222, 89 SIT

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem istu Republike Slovenije, cena pa se začne uporabljati
po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvu za
gospodarstvo Republike Slovenije.
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Št. 4/12-2001
Podlehnik, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

5485. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči v Občini Podlehnik

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99), 15. člena statuta
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski
svet občine Podlehnik na 17. redni seji dne 18. decembra
2001 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči

v Občini Podlehnik

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za

določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju:
pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne
pomoči v Občini Podlehnik (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebi-

vališčem v Občini Podlehnik, ki trenutno nimajo zadostnih
sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske in so se ne po lastni
krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bole-
zen, invalidnost, smrt v družini ipd.) znašli v takšnem položa-
ju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

3. člen
Pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin, za

nakup ozimnice in kurjave, za doplačilo letovanja socialno
ogroženih otrok, za kritje drugih stroškov in izdatkov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti.

4. člen
Pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem

znesku in to le za enega izmed namenov iz 3. člena tega
pravilnika.

5. člen
Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, dolo-

čen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko
povečan za 50%, ob upoštevanju socialnih razmer upravi-
čenca. Predlog višine socialne pomoči za posameznega
upravičenca pripravi strokovna služba Centra za socialno
delo v skladu z veljavnimi predpisi.

6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencem dodeli v ni-

žjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu
ne dodeli, če:

– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,

– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobiva-
jo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.

Občinska uprava lahko upravičencu do denarne pomo-
či, posamezniku ali družini, uporabi prosto presojo glede na
dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.

7. člen
Izjemoma ali ob izredno težki materialni ogroženosti

posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč
za premostitev trenutne materialne ogroženosti takrat, ko
občan presega cenzus po 5. členu tega pravilnika, vendar
ne več kot za 100%.

8. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: posto-

pek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno. Pri odloča-
nju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega pravilnika smi-
selno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno
varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.

9. člen
Predlog za dodelitev enkratne denarne pomoči pripravi

komisija za otroško varstvo, socialo in zdravstvo in centerza
socialno delo Ptuj o dodelitvi enkratne denarne pomoči
odloča občinski svet.

10. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obraz-

cu z priloge tega pravilnika pri pristojnem centru.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnje-

vanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča občinski svet.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna prito-

žba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan

občine.

11. člen
Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upra-

vičencem, razen za letovanje ter v primeru, ko strokovna
služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila
namensko uporabljena.

12. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim prora-

čunom Občine Podlehnik.

13. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na pri-

stojnem centru od 1. 1. do 1. 11. tekočega leta.

14. člen
Za izvajanje tega pravilnika sklene občina s pristojnim

centrom pogodbo, s katero se določi tudi višina sredstev za
njegovo delo.

15. člen
Obrazec je sestavni del tega pravilnika.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
1. 2002.

Št. 3/12-2001
Podlehnik, dne 18. december 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
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5486. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o družinskih pre-
jemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/ 94, 73/95) in
15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št.
39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 17. seji z dne
18. 12. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o denarni pomoči za novorojence

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne po-

moči za novorojence družinam z območja Občine Podle-
hnik, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in
postopek dodelitve pomoči.

2. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev no-

vorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno
prebivališče na območju Občine Podlehnik.

Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denar-
ne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

3. člen
Občinska uprava na podlagi podatkov matične službe,

obvesti upravičence o njihovi pravici do denarne pomoči za
novorojence po tem pravilniku.

4. člen
Višina denarne pomoči na vsakega novorojenca po

tem pravilniku znaša 20.000 SIT. O spremembi višine de-
narne pomoči odloča občinski svet.

5. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za

novorojenca z vlogo. Rok za vložitev vloge je štiri mesece od
dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavr-
že kot prepozna.

6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podat-

ke o državljanjstvu in stalnem prebivališču zase in za novoro-
jenca, številko hranilne knjižice ali tekočega računa, na
katerega se nakaže denarno pomoč.

Obvezne priloge so:
– potrdilo o državljanstvu za upravičenca,
– rojstni list za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču za upravičenca in no-

vorojenca,
– kopija prve strani hranilne knjižice ali kopija kartice

tekočega računa.

7. člen
Denarna pomoč se upravičencu odobri s sklepom na

podlagi pravilnika o denarni pomoči za novorojence, ki ga
izda občinska uprava. Zoper sklep je dopusten ugovor v
roku osem dni po vročitvi. O ugovoru odloča župan.

8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 5/12 - 2001
Podlehnik, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POSTOJNA

5487. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 2002

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 36. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98
in 66/99) je župan Občine Postojna dne 14. 12. 2001
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine

Postojna v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 2002

se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu Občine Postojna za leto 2001.

3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto

2001 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja v letu 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Postojna za leto
2002. Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2002.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja tri

mesece.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 031-01-1/01
Postojna, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA

5488. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 5/92, 66/93, 8/96 in 36/00) 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/00), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 12/96) in 51.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica
v skladu z 10. členom statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) na 27. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o spremembi odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev odloka o spre-

membi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 18/98 in 97/01).

2. člen
Besedilo 2. člena odloka o spremembi odloka o usta-

novitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
se dopolni tako, da se za zadnjo alineo doda naslednje
besedilo:

»DI/ 26.2 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike

DI/ 26.210. Proizvodnja gospodinjske in okrasne ke-
ramike

DI/ 26.250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
DN/ 36.6 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.
DN/ 36.630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS. Objavi ga Občina Slovenska Bistrica po
pridobitvi soglasja Občinskega sveta občine Oplotnica v
skladu z 51.b členom zakona o lokalni samoupravi.

Št. 10/032-01/27-6/2001
Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

ŽETALE

5489. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00 in
79/01) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS,
št. 24/99 in 11/00) je Občinski svet občine Žetale na
27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev Občine Žetale.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
v tisoč SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 225.700
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 82.742

70 DAVČNI PRIHODKI 37.022
700 Davki na dohodek in dobiček 24.548
703 Davki na premoženje 10.540
704 Domači davki na blago in storitve 1.934
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 45.720
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 6.200
711 Takse in pristojbine 1.100
712 Denarne kazni 20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 38.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 142.958
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 142.958
II. SKUPAJ ODHODKI 255.700

40 TEKOČI ODHODKI 48.700
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 8.800
401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve 1.200
402 Izdatki za blago in storitve 38.500
403 Plačila domačih obresti 200
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI 39.300
410 Subvencije 3.100
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 18.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 5.100
413 Drugi tekoči domači transferi 13.000
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 167.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 167.700

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
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III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 30.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRNJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 30.000

50 ZADOLŽEVANJE 30.000
500 Domače zadolževanje 30.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 30.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 30.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske pora-
be, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji jav-
nofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi

odredbodajalec.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizacijI.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namen-

sko. Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo
vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti
oddana na podlagi javnega razpisa.

5. člen
Sredstva se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.

6. člen
Za rezerve Občine Žetale se izloča 0,5% prihodkov.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 zadolži
do višine 30,000.000 tolarjev.

O začasni uporabi sredstev rezerv in najetju posojila
odloča župan Občine Žetale.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2002
dalje.

Št. 062-02-0027/2001
Žetale, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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VLADA
5435. Uredba o izvajanju sporazuma med državami

članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter o
začasni uporabi sprememb in dopolnitev Pro-
tokola B Sporazuma med državami članicami
EFTA in Republiko Slovenijo 12161

5436. Uredba o izvajanju srednjeevropskega spo-
razuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni
uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA 12305

5437. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovi-
ni med Republiko Slovenijo in Republiko Hr-
vaško ter začasni uporabi sklepa št. 5 sku-
pnega odbora po sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva-
ško 12643

5438. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
in začasni uporabi sprememb in dopolnitev Pro-
tokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Turčijo 12768

5439. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovi-
ni med Republiko Slovenijo in Državo Izrael 12898

5440. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju li-
ste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu 13007

5441. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetij-
skih pridelkov in živil za zunanji trg v prvem
trimesečju leta 2002 13010

5442. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovi-
ni med Republiko Slovenijo in Republiko Ma-
kedonijo 13028

5443. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil ras-
tlinskega izvora 13030

5444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo sadja in
zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko
zamrznjene zelenjave 13032

5445. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in
slada 13034

5446. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov za proizvodnjo, predelavo in kon-
zerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdel-
kov 13036

5447. Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrže-
vanje pravic industrijske lastnine 13038

5448. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povra-
čilih 13039

5449. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za
opravljanje poslov zastopanja 13039

5450. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodnin-
ske odgovornosti uporabnika jedrske napra-
ve za jedrsko škodo in določitvi zneska zava-
rovanja odgovornosti za jedrsko škodo 13039

5451. Sklep o prenehanju Veterinarskega zavoda
Slovenije 13040

5452. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
ugodnejše carinske obravnave zaradi narave
ali uporabe blaga v posebne namene 13040

OBČINE

BOROVNICA
5453. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica 13062

BREŽICE
5454. Sklep o začasnem financiranju javne porabe

v letu 2002 13062
5455. Sklep o spremembah in dopolnitvah prora-

čunskih postavk 13062

CERKNO
5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe

do sprejetja proračuna Občine Cerkno za le-
to 2002 13063

HAJDINA
5457. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča 13063

5458. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih od-
padnih in padavinskih voda na območju obči-
ne 13064

5459. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2002 13070

5460. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in či-
ščenja odpadnih in padavinskih voda 13070

5461. Sklep o vrednosti točke za izračun komunal-
ne takse v Občini Hajdina 13071

5462. Sklep o višini najemnine na pokopališču Haj-
dina 13071

5463. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu gro-
ba na novem delu pokopališča 13071

IVANČNA GORICA
5464. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ure-

ditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica – cen-
ter 13072

5465. Sklep o vrednosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Ivančna Gorica za leto 2002 13072

5466. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmer-
nega dela stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega
zemljišča za Občino Ivančna Gorica 13072

VSEBINA

StranStran
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5467. Sklep o odtujitvi občinskega stanovanja na
Muljavi 4, 1295 Ivančna Gorica 13073

KOZJE
5468. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-

čine Kozje za leto 2001 13073
5469. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,

ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stro-
ških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Kozje za leto 2002 13073

5470. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2002 13074

5471. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje
za leto 2002 13074

5472. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Koz-
je 13074

KRIŽEVCI
5473. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in de-

lovnem področju Občinske uprave očine Kri-
ževci 13075

5474. Sklep o začasnem financiranju Občine Kri-
ževci v letu 2002 13075

5475. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Križevci za leto 2002 13076

5476. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških ko-
munalnega urejanja in vrednosti stavbnih zem-
ljišč v Občini Križevci za leto 2002 13076

5477. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-
varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci
v letu 2002 13076

KRŠKO
5478. Sklep o začasnem financiranju proračunske

porabe v Občini Krško za leto 2002 13077
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MARKOVCI
5479. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto

2002 13077

MEDVODE
5480. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetni-

ka prešel na naslednjega kandidata iz liste
kandidatov - Demokratična stranka upokojen-
cev Slovenije - DeSUS v 1. volilni enoti 13079

PODLEHNIK
5481. Sklep o začasnem financiranju Občine Pod-

lehnik v letu 2002 13079

5482. Sklep o višini letne najemnine za najetje gro-
bov za leto 2001 13080

5483. Sklep o višini letne najemnine za najetje gro-
bov za leto 2001 13080

5484. Sklep o določitvi cene odvoza, predelavo in
obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj, d.o.o. 13080

5485. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne po-
moči v Občini Podlehnik 13081

5486. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence 13084

POSTOJNA
5487. Sklep o začasnem financiranju proračuna Ob-

čine Postojna v letu 2002 13084

SLOVENSKA BISTRICA
5488. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi odlo-

ka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska uni-
verza Slovenska Bistrica 13085

ŽETALE
5489. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto

2002 13085
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