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Zakon o prevzemu in načinu poravnave
obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s
programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o prevzemu in načinu
poravnave obveznosti Slovenskih železarn v
zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
Razglašam zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-156/01
Ljubljana, dne 28. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O PREVZEMU IN NAČINU PORAVNAVE
OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZARN V ZVEZI
S PROGRAMOM PRESTRUKTURIRANJA
(ZPPOSZ)
1. člen
Ta zakon določa vrsto, obseg, datum in način prevzema
obveznosti Slovenskih železarn d.d., Ljubljana s strani Republike Slovenije ter način porabe kupnin, pridobljenih s prodajo odvisnih družb v lasti Slovenskih železarn d.d., Ljubljana.
Prevzem obveznosti se izvede zaradi uresničitve programa prestrukturiranja jeklarstva v Republiki Sloveniji v povezavi s privatizacijo družb v okviru sistema Slovenske železarne d.d., Ljubljana.
2. člen
Republika Slovenija z 31. decembrom 2001 prevzame, po stanju na dan 31. 12. 2001, obveznosti, ki jih imajo

Slovenske železarne d.d., Ljubljana, kot izdajatelj obveznic
za sanacijo Slovenskih železarn v višini 248,716.000 DEM,
za katere je dala Republika Slovenija jamstvo z zakonom o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92,
87/97 in 17/00).
Republika Slovenija z 31. decembrom 2001 prevzame, po stanju na dan 31. decembra 2001, obveznost, ki jo
imajo Slovenske železarne d.d., Ljubljana, iz naslova dne
9. maja 1995 najetega posojila pri LBS Bank New York v
višini 7,625.000 DEM, po zakonu o zagotavljanju sredstev
za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni
list RS, št. 70/94 in 13/95).
Republika Slovenija prevzame obveznosti iz prvega odstavka tega člena z zamenjavo obveznic Slovenskih železarn
za obveznice Republike Slovenije. Obveznosti iz naslova
izdanih obveznic lahko Republika Slovenija izpolni tudi predčasno, v skladu s splošnimi pravili obligacijskih razmerij.
3. člen
Z dnem prevzema obveznosti iz prejšnjega člena tega
zakona, pridobi Republika Slovenija v enakem znesku terjatev do Slovenskih železarn d.d., Ljubljana.
Terjatve iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena Republika Slovenija spremeni v kapitalski delež v Slovenskih železarnah d.d., Ljubljana po stanju na dan 31. 12.
2001.
Republika Slovenija spremeni po stanju na dan 31. 12.
2001 v kapitalski delež tudi terjatve, ki izvirajo iz naslova
neplačanih davkov, prispevkov in drugih dajatev podjetja
Jeklo Štore, d.o.o., ki so bili prenešeni na SŽ Metal Ravne
d.o.o. in na dan 14. 11. 2001 znašajo 890,292.263,12
tolarjev.
4. člen
Slovenske železarne d.d., Ljubljana morajo obveznosti
iz kreditov, najetih na podlagi zakona o jamstvu Republike
Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih
železarn (Uradni list RS, št. 55/92 in 50/97) od dneva
uveljavitve tega zakona poravnavati iz kupnin, ki jih bodo
pridobile s prodajo odvisnih družb.
Za namen iz prejšnjega odstavka Slovenske železarne
d.d., Ljubljana uporabijo tudi kupnino, ki jo dosežejo s prodajo odvisnih družb: Meting-Železarna Jesenice, inženiring,
svetovanje, poslovne storitve d.o.o., Stanovanjsko podjetje
Ravne, Podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Železar-
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na Štore - Prostand Štore, Podjetje za projektno svetovanje
in stanovanjsko dejavnost d.o.o., Stanovanjskemu Skladu
Republike Slovenije, javni sklad. Slovenske železarne d.d.,
Ljubljana in Stanovanjski sklad Republike Slovenije uredita
prodajo stanovanjskih podjetij s pogodbo, ki jo skleneta po
predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. Vrednost
stanovanjskih podjetij po tem členu se ugotovi na podlagi
cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 11/01), vrednost stanovanj, ki so last stanovanjskih
podjetij pa po stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št.
18/91-I, 19/91-I - popravek; 9/94 - odločba US, 21/94,
23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/00,
1/00 - odločba US).
Upravičenja, ki izhajajo iz drugega odstavka 5. člena
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list
RS, št. 13/98) ne veljajo za poslovne deleže v družbah
Meting - Železarna Jesenice, inženiring, svetovanje, poslovne storitve d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne - Podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. in Železarna Štore - Prostand Štore, Podjetje za projektno svetovanje in stanovanjsko dejavnost d.o.o..
V primeru, da bodo poroštva Republike Slovenije, izdana na podlagi zakona iz prvega odstavka tega člena unovčena, terjatev upnika do Slovenskih Železarn d.d. z vsemi stranskimi pravicami preide na Republiko Slovenijo. V tem primeru
se lahko kupnina, pridobljena s prodajo odvisnih družb Slovenskih železarn d.d., takoj ko zapade v plačilo, do višine do
tedaj unovčenih poroštev, vplača v državni proračun Republike Slovenije na podlagi sklenjenih asignacijskih pogodb.
Asignacijske pogodbe iz prejšnjega odstavka sklenejo
Republika Slovenija, Slovenske železarne d.d., Ljubljana in
kupci odvisnih družb oziroma banke, preko katerih bodo
nakazane kupnine iz prodaje odvisnih družb, najkasneje ob
sklenitvi posamezne pogodbe o prodaji odvisne družbe.
5. člen
Republika Slovenija daje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije poroštvo za kredite, ki jih bo Stanovanjski
sklad Republike Slovenije najel za financiranje obveznosti iz
drugega odstavka prejšnjega člena. Poroštvo za te kredite
izda Republika Slovenija pod naslednjimi pogoji:
– skupna višina kreditov ne sme presegati
5.000,000.000 tolarjev,
– ročnost kreditov ne sme biti daljša od 7 let z najmanj
enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– obrestna mera ne sme biti višja od obrestne mere primerljivih kreditov, za katere daje poroštvo Republika Slovenija.
6. člen
Notranji upravičenci, ki jih zastopajo družbe pooblaščenke iz 6. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98) v primeru prodaje
posamezne odvisne družbe zamenjajo delnice SŽ d.d. za
poslovne deleže do največ 20% osnovnega kapitala po nominalni vrednosti delnic v višini 100.000 tolarjev za delnico.
7. člen
Republika Slovenija bo namenila sredstva v višini
390,000.000 tolarjev Jamstvenemu in preživninskemu sklada Republike Slovenije za izplačilo odpravnin invalidom in
delavcem, ki so se v integracijska in invalidska podjetja
sistema Slovenskih železarn zaposlili s prehodom iz drugih
družb tega sistema (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Upravičencem pripada odpravnina v višini določeni s
predpisi o delovnih razmerjih za delavce, ki jim preneha
delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov.
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Upravičenci vlagajo zahtevo na obrazcih, ki jih predpiše minister, pristojen za delo.
Republika Slovenija bo namenila sredstva v višini
500,000.000 tolarjev za izvedbo programa namenjenega
invalidom in osebam z invalidnostjo, kateri so postali brezposelni zaradi stečaja invalidskih in integracijskih podjetij,
kot posledica prestrukturiranja Slovenskih železarn. Program
sprejme Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev
po sprejetju tega zakona.
Sredstva iz prvega in četrtega odstavka tega člena v
višini 890,000.000 tolarjev se prednostno zagotavljajo iz
sredstev kupnin iz naslova privatizacije Slovenskih železarn.
8. člen
Z 31. decembrom 2001 prenehajo veljati:
– zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice,
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 55/92, 87/97 in 17/00),
– zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov
za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94
in 13/95), zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite
za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 55/92 in 50/97) in
– 16. člen zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
(Uradni list RS, št. 13/98).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/01-20/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega
in povojnega nasilja (ZSPOZ-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
(ZSPOZ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja (ZSPOZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-157/01
Ljubljana, dne 28. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAM
VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA (ZSPOZ-A)
1. člen
V zakonu o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) se
naslov zakona spremeni tako, da se glasi:
“Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja”.
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7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“SOD v imenu Republike Slovenije vodi postopke kot
javno pooblastilo in opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin po tem zakonu. Te posle za
državo opravlja neodplačno.
SOD mora voditi ločene evidence o virih sredstev za
poplačilo odškodnin in o izplačilih odškodnin po tem zakonu.”
8. člen
17. člen se črta.

2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
“S tem zakonom se določa način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja za negmotno škodo, ter vrste in višina odškodnin, ki
se izplačujejo po tem zakonu.”

9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se ukine sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Preostala sredstva sklada se na podlagi pogodbe iz tretjega
odstavka 3. člena zakona nakažejo Slovenski odškodninski
družbi.

3. člen

10. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 3. točka
prvega odstavka 21. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01).

2. člen se črta.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odškodnine, ki se izplačujejo po tem zakonu, se zagotavljajo iz sredstev:
1. pridobljenih na podlagi zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99 - ZSRR, 22/00 - ZJS in 67/01 - v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP);
2. pridobljenih na podlagi meddržavnih sporazumov in
sredstva iz tujih virov, katerih namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona;
3. Slovenske odškodninske družbe in
4. državnega proračuna.
Viri sredstev za plačilo:
1. denarnega dela odškodnin so določeni v 1., 2., in
3. točki prejšnjega odstavka in
2. obveznic, izdanih po tem zakonu, so določeni v 4.
točki prejšnjega odstavka.
Denarna sredstva iz 1. točke prvega odstavka nakaže
ministrstvo, pristojno za finance, na Slovensko odškodninsko družbo v skladu z določbami tega zakona in ZUKLPP ter
na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za finance in Slovensko odškodninsko družbo in pred
izplačili odškodnin upravičencem kot jih predvideva drugi
odstavek 13. člena tega zakona.
Denarna sredstva iz 3. točke prvega odstavka tega
člena se zagotavljajo s:
1. premoženjem Slovenske odškodninske družbe in
2. finančnim in stvarnim premoženjem države, ki ga Vlada
Republike Slovenije po tem zakonu s posebno pogodbo prenese na Slovensko odškodninsko družbo. Vlada Republike
Slovenije lahko za plačilo obveznosti po tem zakonu in upoštevaje veljavno zakonodajo prenese na Slovensko odškodninsko
družbo tudi del finančnega premoženja Slovenske razvojne
družbe ali drugo premoženje države, ki je v upravljanju javnega
zavoda ali javnega sklada, katerega ustanovitelj je država.”

11. člen
Prvo pogodbo iz 2. točke četrtega odstavka 3. člena
zakona morata Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance, in Slovenska odškodninska
družba skleniti v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/95-17/22
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5492.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku (ZKP-D)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(ZKP-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.

5. člen
4. člen se črta.
6. člen
V 5. členu se besedilo “Iz sklada se izplačujejo:” nadomesti z besedilom: “S tem zakonom se zagotavljajo sredstva
za izplačilo:”.

Št. 001-22-158/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-D)
1. člen
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 25/96 - odločba US, 5/98 - odločba US,
49/98 - ZPol, 72/98, 6/99 in 66/00) se v prvem in četrtem odstavku 70. člena besedi “dvajsetih let” nadomestita z
besedama “tridesetih let”.
2. člen
V četrtem odstavku 83. člena se besedi “155. člena”
nadomestita z besedama “154. člena”.
3. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za zapisnik o glavni obravnavi veljajo tudi določbe
členov 314 do 317 tega zakona.”
4. člen
V tretjem odstavku 97. člena se besedi “stroški pooblaščenca” nadomestita z besedilom “stroški postavljenega
pooblaščenca”.
5. člen
V prvem odstavku 117. člena se besedilo “po podjetju, ki
je pooblaščeno za vročanje” nadomesti z besedilom “po pravni
ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost in
ima posebno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje,
izdano po določbah, ki veljajo za pravdni postopek”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Minister, pristojen za pravosodje, določi pravila za
delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo vročanje na
podlagi posebnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ter vsebino sporočil pri vročanju in vročilnic v kazenskem postopku.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Drugi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Če vročitev pisanja po prejšnjem odstavku ni možna, vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo,
če gre za vročitev po pošti, pa pošti naslovnikovega prebivališča. Naslovniku se pusti sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom na katerem sodišču oziroma pošti in v kakšnem roku
lahko prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku na
pošti ni prevzeto, se vrne.”
7. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedilo “pravila mednarodnega prava” nadomesti z besedilom “določbe ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb”.
8. člen
V prvi alinei 144. člena se za besedo “osumljenec” doda
vejica in besedilo “ki označuje osumljenko in osumljenca,”.
V peti alinei se za besedo “obdolženec” doda vejica in
besedilo “kot enotno poimenovanje za obdolženko in obdolženca,”.
V šesti alinei se za besedo “oškodovanec” doda vejica
in besedilo “ki označuje oškodovanko in oškodovanca,”.
V sedmi alinei se za besedo “tožilec” doda vejica in
besedilo “ki označuje tožilca in tožilko,”.
Na koncu člena se pika nadomesti s podpičjem in
doda besedilo:
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“– izraz pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve v skladu z določbami zakona o policiji pomeni
policista;
– izraza organ za notranje zadeve in ministrstvo za notranje zadeve se v skladu z določbami zakona o policiji
nanašata na policijo.”
9. člen
V prvem odstavku 150. člena se pika na koncu točke
4) nadomesti s podpičjem in doda nova točka, ki se glasi:
“5) kontrola sporočil, posredovanih z elektronsko pošto ali drugimi oblikami informacijske tehnologije.”
10. člen
Prvi odstavek 152. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Ukrepe iz 150. in 151. člena tega zakona s pisno
odredbo odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca. Predlog in odredba morata vsebovati:
1) podatke o osebi, zoper katero se predlaga oziroma
odreja ukrep;
2) utemeljitev oziroma ugotovitev razlogov za sum, da
gre za izvrševanje, pripravo, ali organizacijo v 150. oziroma
151. členu tega zakona določenih kaznivih dejanj;
3) kateri ukrep se predlaga oziroma odreja, način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje, točno določitev prostora ali kraja, v katerem se ukrep izvaja, komunikacijsko
oziroma telekomunikacijsko sredstvo in ostale pomembne
okoliščine, ki narekujejo uporabo posameznega ukrepa;
4) utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti
uporabe posameznega ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in uporabe ostalih milejših ukrepov;
5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje odredbe v primeru iz drugega odstavka tega člena.”
Prvi stavek drugega odstavka 152. člena se nadomesti
z besedilom:
“(2) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko na
ustni predlog državnega tožilca preiskovalni sodnik odredi
izvrševanje ukrepov iz 150. člena tega zakona z ustno odredbo. O ustnem predlogu državnega tožilca preiskovalni sodnik napravi uradni zaznamek.”
11. člen
156. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je
določena oseba storila kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, lahko preiskovalni sodnik na obrazložen
predlog državnega tožilca odredi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, da mu sporoči zaupne podatke o vlogah,
depozitih, stanju in prometu na računih ali drugih poslih te
osebe in drugih oseb, za katere je moč utemeljeno sklepati,
da so udeležene v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca, če bi ti podatki utegnili biti dokaz v kazenskem postopku ali če so potrebni zaradi zasega predmetov
ali zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi
oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi.
(2) Banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba mora
zahtevane podatke in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
posredovati preiskovalnemu sodniku brez odlašanja.
(3) Banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba svoji
stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je ali da bo podatke
in dokumentacijo poslala preiskovalnemu sodniku.”
12. člen
V tretjem odstavku 157. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
“Če je oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, tuj državljan,
se jo obvesti, da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o
odvzemu prostosti obvestiti tudi konzulat njene države.”
13. člen
V drugem odstavku 161. člena se v prvem stavku besedi “naj zberejo” nadomestita z besedilom “naj v roku, ki ga
on določi, zberejo”.
14. člen
V prvem odstavku 161.a člena se besedilo “ovadbo za
kaznivo dejanje” nadomesti z besedilom “ovadbo ali obtožni
predlog za kaznivo dejanje”.
15. člen
V prvem odstavku 203. člena se za prvim stavkom
doda besedilo:
“Če gre za tujega državljana, ga mora tudi obvestiti, da
je pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o odvzemu
prostosti obvestiti konzulat njegove države.”
16. člen
Četrti odstavek 213.b člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z
osebami zunaj zavoda. Če tako zahtevajo razlogi, zaradi
katerih je bil odrejen pripor, lahko preiskovalni sodnik na
predlog državnega tožilca s pisnim sklepom odredi nadzor
pisemskih in drugih pošiljk ter drugih stikov pripornika z
osebami zunaj zavoda. Preiskovalni sodnik lahko priporniku prepove pošiljanje ali sprejemanje pisem in drugih
pošiljk ali vzpostavljanje stikov, ki so škodljivi za postopek,
ne sme pa mu prepovedati, da bi poslal prošnjo ali pritožbo.”
17. člen
314. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) O glavni obravnavi se mora pisati zapisnik, v katerega se vpisuje bistvena vsebina vsega poteka glavne obravnave.
(2) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek
glavne obravnave ali njeni posamezni deli stenografirajo.
Stenografski zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in
priložijo zapisniku.
(3) Predsednik senata lahko odredi zvočno ali slikovno
snemanje glavne obravnave. Za tako snemanje se smiselno
uporabljajo določbe 84. člena tega zakona.
(4) Predsednik senata lahko na predlog strank ali po
uradni dolžnosti odredi, da se v zapisnik dobesedno vpišejo
izjave, za katere misli, da so posebno pomembne.
(5) Če je treba, zlasti pa, če se v zapisnik dobesedno
vpiše kakšna izjava, sme predsednik senata odrediti, da se
ta del zapisnika takoj prebere. Vselej se takoj prebere, če to
zahteva stranka, zagovornik ali tisti, čigar izjava se vpisuje v
zapisnik.”
18. člen
V prvem odstavku 315. člena se črta besedilo “o poteku glavne obravnave”.
19. člen
Tretji odstavek 316. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(3) Izpovedbe obdolženca, prič in izvedencev se vpišejo v zapisnik tako, da se poda njihova bistvena vsebina. Te
izpovedbe se vpišejo v zapisnik samo, če vsebujejo kakšno
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spremembo ali dopolnitev njihovih prejšnjih izpovedb. Na
zahtevo stranke predsednik senata odredi, da se deloma ali
v celoti prebere zapisnik o prejšnji izpovedbi.”
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje oziroma odgovor, ki ga senat ni dovolil.”
20. člen
V prvem in drugem odstavku 317. člena se besedilo “o
poteku glavne obravnave” nadomesti z besedilom “o glavni
obravnavi”.
21. člen
V tretjem odstavku 361. člena se besedilo “do njene
pravnomočnosti” nadomesti z besedilom “do njene pravnomočnosti oziroma do nastopa kazni”.
V šestem odstavku 361. člena se besedilo “do pravnomočnosti sodbe” nadomesti z besedilom “do pravnomočnosti sodbe oziroma do nastopa kazni”.
22. člen
Za 443. členom se doda nov 443.a člen, ki se glasi:
“443.a člen
(1) Sodnik lahko največ za šest mesecev prekine glavno obravnavo, če državni tožilec napove, da bo zadevo
odstopil v poravnavanje (161.a člen).
(2) Ko državni tožilec prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, obtožni predlog umakne. Če državni tožilec v določenem roku obtožnega predloga ne umakne, sodnik nadaljuje glavno obravnavo na podlagi prejšnje.”
23. člen
V prvem odstavku 475. člena se besedilo “iz prvega ali
drugega odstavka 466. člena” nadomesti z besedilom “iz
prvega ali tretjega odstavka 466. člena”.
24. člen
506.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske
koristi, mora v teh primerih postopati posebej hitro. Z zaseženimi predmeti in premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ter s predmeti ali premoženjem, ki so bili
dani kot varščina (196. do 199. člen), mora ravnati kot
dober gospodar.
(2) Če je hramba zaseženih predmetov ali začasno
zavarovanje zahtevka iz prejšnjega odstavka povezano z nesorazmernimi stroški ali pa se vrednost premoženja ali predmetov zmanjšuje, lahko sodišče odredi, da se tako premoženje ali predmeti prodajo, uničijo ali podarijo v javno korist.
Pred odločitvijo mora sodišče pridobiti mnenje lastnika premoženja ali predmetov. Če lastnik ni znan ali mu poziva za
podajo mnenja ni mogoče vročiti, sodišče poziv pritrdi na
sodno desko in se po osmih dneh šteje, da je bila vročitev
opravljena. Če lastnik v osmih dneh po vročitvi poziva ne
poda mnenja, se šteje, da s prodajo, uničenjem ali podaritvijo soglaša.
(3) Za hrambo zaseženih predmetov in varščin ter za
začasno zavarovanje zahtevkov iz prvega odstavka tega člena skrbijo pristojni državni organi, organizacije z javnimi
pooblastili, izvršitelji in finančne organizacije.
(4) Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem
ter varščinami iz prvega odstavka tega člena predpiše Vlada
Republike Slovenije.”
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25. člen
V 564. členu se besedilo “po 191. in 213. členu”
nadomesti z besedilom “po 191. in 213.c členu”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz drugega odstavka 117. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
27. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona minister,
pristojen za pravosodje, spremeni pravilnik o izvrševanju
pripora (Uradni list RS, št. 36/95) v skladu z določbo četrtega odstavka 213.b člena zakona.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati
določba 82. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98),
zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 6/99) ter
zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 66/00).
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/93-10/74
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5493.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje
1994-2003 (ZIJZ-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, za obdobje 1994-2003
(ZIJZ-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2003
(ZIJZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-159/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE,
KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA
SLOVENIJA, ZA OBDOBJE 1994-2003 (ZIJZ-B)
1. člen
V zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994
- 2003 (Uradni list RS, št. 19/94 in 28/00), se v naslovu
zakona, v 1. členu, v drugem odstavku 4. člena in v drugem
odstavku 5. člena letnica “2003” nadomesti z letnico
“2008”.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se številka
“60.504,064.000”
nadomesti
s
številko
“76.873,969.000”, datum “december 1998” pa z datumom “oktober 2001”.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za četrto alineo doda
nova peta alinea, ki se glasi:
“– prejemki od sredstev, ki jih osebe zasebnega prava
namenijo za investicije v opremo in objekte javnih zdravstvenih zavodov.”
V drugem odstavku se številka “43.559,335.000” nadomesti s številko “54.308,419.000”.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
“Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99,
56/99 - ZVZD in 99/01) je lahko soinvestitor ali investitor (v
nadaljnjem besedilu: zasebni investitor) v objekte in opremo
javnih zdravstvenih zavodov tudi fizična oseba ali pravna
oseba zasebnega prava.
Razmerja med Republiko Slovenijo, javnim zdravstvenim zavodom in zasebnim investitorjem se podrobneje uredijo v pogodbi. Predmet pogodbe je lahko najem, nakup na
obroke, zakup z možnostjo nakupa ali postopni odkup objektov ali opreme (leasing), ki je lahko vezan tudi na podelitev koncesije za opravljanje javne službe.
Zasebnega investitorja ministrstvo, pristojno za zdravje, izbere v skladu s področnimi predpisi.”
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
Z dnem, ko preneha veljati zakon o zagotovitvi sredstev
za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani (Uradni list
RS, št. 54/96) se investicija v novo Pediatrično kliniko vključi
med investicije v javne zdravstvene zavode po tem zakonu.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/94-5/8
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5494.

Zakon o o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznosti
domačega letalskega prevoznika za kritje škod,
nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma
in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike
(ZJODLPKŠ-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o jamstvu Republike
Slovenije za obveznosti domačega letalskega
prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica
vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za
tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega
letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica
vojne ziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske
prevoznike (ZJODLPKŠ-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-160/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA
PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT
POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O
POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE
PREVOZNIKE (ZJODLPKŠ-A)
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti
domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot
posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za
tuje letalske prevoznike (Uradni list RS, št. 79/01) se v
tretjem odstavku 2. člena besedilo: “največ za obdobje treh
mesecev od uveljavitve tega zakona” nadomesti z besedilom: “najdlje do 31. marca 2002.”
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Do sistemske ureditve po predpisih o obveznih
zavarovanjih v prometu tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov v slovenski
zračni prostor, če niso zavarovani oziroma nimajo drugega
ustreznega jamstva za kritje škode povzročene tretjim
osebam na zemlji najmanj za naslednje zneske glede na
največjo vzletno maso zrakoplova (v nadaljnjem besedilu:
MTOM - Maximum Take Off Mass):
– za zrakoplove z MTOM do 2000 kg - 1.500.000
SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 6.000 kg - 4.500.000
SDR v tolarski protivrednosti,
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– za zrakoplove z MTOM do 25.000 kg - 12.000.000
SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 100.000 kg - 50.000.000
SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM nad 100.000 kg 90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti.
(2) SDR (Special Drawing Rights) iz prejšnjega odstavka
predstavljajo posebne pravice črpanja (obračunska enota),
kot jih določa Mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske valute oziroma vrednosti pa objavlja Banka Slovenije.
(3) MTOM (Maximum Take Off Mass) iz prvega odstavka tega člena pomeni največjo vzletno maso zrakoplova
določeno v certifikatu tipa tega zrakoplova.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo
v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za
promet.
(5) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje glede zavarovanj oziroma jamstev iz tega člena
na način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM).”
3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi pogodbo iz
četrtega odstavka 2. člena zakona z določbo 1. člena tega
zakona najkasneje do 11. 1. 2002.
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi
pogoje iz petega odstavka 3. člena zakona, z dnem uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/01-109/2
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5495.

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z
graditvijo objektov na mejnih prehodih
(ZDVGOMP)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o ureditvi določenih
vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (ZDVGOMP)
Razglašam zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-161/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z
GRADITVIJO OBJEKTOV NA MEJNIH PREHODIH
(ZDVGOMP)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(infrastrukturni objekti državnega pomena)
(1) Ta zakon ureja določena vprašanja povezana s pridobivanjem nepremičnin, pripravo in sprejemom lokacijskega
načrta za mejni prehod, izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo objektov na območju mejnega prehoda, ki je potreben
zaradi vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo.
(2) Mejni prehod je infrastrukturni objekt državnega
pomena in kot tak javna infrastruktura.
(3) Gradnja mejnega prehoda je v javnem interesu in v
javno korist.
2. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
Za pripravo in sprejem prostorskega akta, pridobivanje
zemljišč in izdajo dovoljenja v zvezi z gradnjo mejnega prehoda, se uporabljajo predpisi s področja urejanja naselij in
drugih posegov v prostor, graditve objektov, stavbnih zemljišč, geodetskih zadev ter drugi predpisi, v kolikor ta zakon
ne določa drugače.
3. člen
(investitor)
(1) Investitor graditve mejnega prehoda je Republika
Slovenija. Naloge investitorja za Republiko Slovenijo opravlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: pooblaščeni investitor).
(2) Pooblaščeni investitor opravlja naloge v zvezi z prostorskim planiranjem in urbanističnim načrtovanjem, finančnim inženiringom, pridobivanjem nepremičnin ter pripravlja, organizira in vodi graditev mejnega prehoda. Pooblaščeni investitor tudi vlaga zahteve za uvedbo postopka ureditve
meje oboda in parcelacijo obodnih parcel ureditvenega območja mejnega prehoda.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda po tem zakonu obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno
odvijanje prometa in mejne kontrole.
(2) V ureditveno območje mejnega prehoda spadajo
tudi infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje mejnega prehoda in so izven območja iz
prejšnjega odstavka.
5. člen
(prostorski izvedbeni akti)
Za graditev in pridobivanje nepremičnin v ureditvenem
območju mejnega prehoda so urbanistične podlage poleg
lokacijskega načrta po tem zakonu tudi sprejeti lokacijski
načrt po določbah 45.a do 45.j člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 47/97 - v nadaljnjem
besedilu: ZUN) in prostorski izvedbeni akti lokalne skupno-

Uradni list Republike Slovenije
sti, če je Vlada Republike Slovenije v tem okviru določila
ureditveno območje mejnega prehoda.
2. LOKACIJSKI NAČRT ZA MEJNI PREHOD
6. člen
(obveznost priprave lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Lokacijski načrt za mejni prehod se sprejme za
posamezni mejni prehod.
(2) Kadar je osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Republike Slovenije
se šteje, da so s sprejemom lokacijskega načrta za mejni
prehod po postopku, ki je določen s tem zakonom, spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega planskega akta občine, v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt za mejni prehod.
7. člen
(vsebina lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Lokacijski načrt za mejni prehod vsebuje najmanj:
– meje ureditvenega območja posameznega mejnega
prehoda,
– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda,
– seznam parcel na ureditvenem območju mejnega
prehoda s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– ureditveno situacijo z namensko rabo površin ter pogoji za oblikovanje objektov in naprav, njihovo lego, funkcijo
in gabarite,
– rešitve v zvezi z oblikovanjem in vplivi na okolje.
Lokacijski načrt za mejni prehod se izdela na temeljnih
topografskih načrtih in katastrskih načrtih. Ustreznost uporabe geodetskih podlag potrdi pristojni organ.
(2) Kadar se lokacijski načrt izdeluje za obstoječi mejni
prehod, vsebuje tudi pogoje in rešitve v zvezi s sanacijo
obstoječega stanja.
(3) Lokacijski načrt za mejni prehod določi tudi odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki
so dopustna pri pripravi projektov in se lahko podrobneje
določijo v postopku za pridobitev enotnega dovoljenja.
8. člen
(program priprave lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, pripravlja
lokacijski načrt za mejni prehod.
(2) Minister, pristojen za urejanje prostora, na pobudo
pooblaščenega investitorja pripravi predlog programa priprave lokacijskega načrta za mejni prehod, s katerim se
podrobneje določi vsebina lokacijskega načrta, naloge in
njihove nosilce pri pripravi in izvedbi lokacijskega načrta,
organe in organizacije, ki po zakonu dajejo pogoje, mnenja
in soglasja k lokacijskemu načrtu ter roke v postopku izdelave lokacijskega načrta.
(3) Program priprave lokacijskega načrta za mejni prehod sprejme Vlada Republike Slovenije z odlokom. Odlok
vsebuje tudi seznam parcel v ureditvenem območju mejnega prehoda iz prvega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
(prepovedi)
(1) Z dnem uveljavitve odloka o programu priprave
lokacijskega načrta za mejni prehod, velja na ureditvenem
območju lokacijskega načrta do njegovega sprejema, pre-
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poved prometa z zemljišči in prepoved spreminjanja mej
obstoječih parcel, prepoved spreminjanja obstoječe namenske rabe prostora ter prepoved graditve, razen tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah.
(2) Po objavi odloka o programu priprave lokacijskega
načrta za mejni prehod se na predlog pooblaščenega investitorja prepovedi iz prejšnjega odstavka zaznamujejo v zemljiškem katastru in katastru stavb ter zemljiški knjigi. Zaznamek vsebuje tudi podatek o veljavnosti odloka. Zaznamek
se vpiše v zemljiški kataster in kataster stavb kot gostujoči
podatek.
10. člen
(priprava, obravnava in sprejem lokacijskega načrta za
mejni prehod)
(1) Osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod mora
biti javno razgrnjen 15 dni na sedežu ministrstva, pristojnega
za urejanje prostora in v občini, kjer se nahaja mejni prehod,
ki je predmet urejanja z lokacijskim načrtom za mejni prehod. K osnutku lokacijskega načrta za mejni prehod se
pridobi mnenje občine.
(2) V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava
osnutka lokacijskega načrta za mejni prehod. O javni razgrnitvi ter o kraju in času javne obravnave se javnost obvesti z
objavo v uradnem glasilu in na način, ki je običajen v občini,
kjer se nahaja mejni prehod.
(3) Pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave osnutka lokacijskega načrta za mejni prehod, skupaj s
svojim mnenjem pošlje občina, v kateri je ta razgrnjen, ministrstvu, pristojnemu za urejanje prostora, najkasneje v roku
15 dni po končani javni razgrnitvi, sicer se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod ni pripomb. O
utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije, na
predlog pristojnega ministra, v roku 15 dni.
(4) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod ter nanj pridobi soglasja
in mnenja, predpisana z zakonom ali programom priprave
lokacijskega načrta za mejni prehod. Pristojni subjekti morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma mnenje v 15 dneh po
prejemu dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta za mejni
prehod, sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.
V primeru odklonitve soglasja oziroma izdaje odklonilnega
mnenja, morajo biti navedene konkretne določbe veljavnih
predpisov in drugih pravnih aktov oziroma uradnih listin ter
izkazan konkreten dejanski stan, na katerih temelji taka odločitev, sicer se ga ne upošteva. Soglasjedajalec ne sme
odreči soglasja zaradi opustitve pogoja, ki ni določen z
zakonom.
(5) Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero
sprejme lokacijski načrt za mejni prehod.
11. člen
(prenehanje veljavnosti drugih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve lokacijskega načrta za mejni prehod
po tem zakonu prenehajo veljati državni in občinski prostorski izvedbeni akti za ureditveno območje lokacijskega načrta
za mejni prehod.

3. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA GRADNJO MEJNIH
PREHODOV
12. člen
(javna korist)
(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je zanj
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sprejet lokacijski načrt, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
(2) Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je
urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti, tudi z uredbo Vlade Republike Slovenije, ki določi ureditveno območje mejnega prehoda.
(3) Elaborat za ugotavljanje javne koristi iz drugega
odstavka tega člena mora vsebovati:
– izvleček iz prostorskega izvedbenega akta lokalne
skupnosti,
– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda,
– seznam parcel na ureditvenem območju mejnega
prehoda s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– obrazložitev javne koristi.
(4) Predlog za ugotovitev javne koristi za razlastitev
nepremičnin, potrebnih za gradnjo mejnega prehoda poda
pooblaščeni investitor.
13. člen
(pripravljalna dela)
Za pripravljalna dela po tem zakonu se šteje:
– raziskava zemljišč,
– ureditev meje ureditvenega območja in parcelacija
zemljišč ter druga merjenja,
– cenitev nepremičnin.
14. člen
(začetek pripravljalnih del)
(1) Pripravljalna dela iz prejšnjega člena se lahko pričnejo izvajati znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta za mejni prehod, ko vlada sprejme program priprave
lokacijskega načrta za mejni prehod.
(2) Kadar se območje mejnega prehoda ureja s prostorskim izvedbenim aktom lokalne skupnosti, se prične s
pripravljalnimi deli iz prejšnjega člena, po ugotovitvi javne
koristi.
(3) Po sprejemu lokacijskega načrta oziroma ugotovitvi
javne koristi iz 12. člena tega zakona, mora lastnik nepremičnine oziroma njen uporabnik dovoliti dostop na svoje
nepremičnine osebam, ki se na podlagi pogodb za izvajanje
pripravljalnih del izkažejo z ustreznim pooblastilom pooblaščenega investitorja.
(4) Izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti lastnika
oziroma uporabnika nepremičnine najmanj 3 dni pred pričetkom izvajanja del.
(5) Lastniku oziroma uporabniku nepremičnine, ki mu
je zaradi pripravljalnih del nastala škoda, plača odškodnino
investitor.
15. člen
(izvedba postopka ureditve meje in parcelacije)
(1) Parcelacija se izvede na podlagi izdelanih parcelacijskih načrtov.
(2) Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma uporabnikov v postopku ureditve mej in parcelacije ali
njihovo nestrinjanje s tako izvršenim zamejničenjem ne zadrži postopka za evidentiranje mej oziroma izvedbo sprememb
glede novo nastalih mej v zemljiškem katastru in ustreznih
zaznamb v zemljiški knjigi.
(3) Postopki po določbah tega člena se štejejo za
nujne.

Stran

13098 / Št. 111 / 29. 12. 2001

16. člen
(postopek sporazumevanja)
(1) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mejni prehod ali po uveljavitvi uredbe Vlade
Republike Slovenije iz drugega odstavka 12. člena tega
zakona, se lastnikom nepremičnin predlaga sklenitev pogodbe zaradi odkupa njihove nepremičnine, v vrednosti, ki
jo oceni sodni cenilec.
(2) Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano
cenitvijo, mora v roku 30 dni v pisni obliki to sporočiti
pooblaščenemu investitorju. Na to mora biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi ponudbe za odkup
njegove nepremičnine in cenitve.
(3) Ugovori lastnika na vročeno cenitev se takoj preverijo z drugim cenilcem. Če se lastnik nepremičnine ne
strinja tudi z drugo cenitvijo, mora v roku 30 dni v pisni
obliki to sporočiti pooblaščenemu investitorju. Na to mora
biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi druge cenitve.
(4) Za vročanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem
postopku.
17. člen
(nadomeščanje kmetijskih zemljišč)
(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega
zemljišča oziroma gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot svojo glavno dejavnost, sodeluje Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Pri izbiri nadomestnih zemljišč, je treba upoštevati
pravice dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz
drugih predpisov.
(3) Listine v zvezi z možnostjo razpolaganja z zemljišči,
ki naj bi bila ponujena kot nadomestno zemljišče glede na
določbe zakona o denacionalizaciji, priskrbi pooblaščeni
investitor.
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pomembni okoliščini in bo kar najbolj ustrezala njegovim interesom.
20. člen
(pravice lastnika nepremičnine)
(1) Na zahtevo lastnika, katerega nepremičnino je
treba pridobiti, pa si je sam našel nadomestno nepremičnino, se to nepremičnino odkupi in prenese na lastnika, če
je s cenitvijo obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost.
(2) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine lastnika, ki jo
je treba pridobiti in lastnik pristane na tako nadomestilo, se
lastniku plača razlika v gotovini.
(3) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine, ki jo želi pridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba
pridobiti, višja od vrednosti ocenjene njegove nepremičnine, se nadomestno nepremičnino odkupi, če lastnik plača
razliko v vrednosti obeh nepremičnin.
21. člen
(uvedba postopka razlastitve)
(1) Ko pooblaščeni investitor sprejme obvestilo lastnika
nepremičnine, da se tudi z drugo cenitvijo iz tretjega odstavka 16. člena tega zakona ne strinja ali je rok brezuspešno
potekel, se šteje, da sporazum med pooblaščenim investitorjem in lastnikom o odkupu oziroma nadomestitvi nepremičnine ni dosežen. Pooblaščeni investitor lahko takoj poda
predlog za razlastitev pristojnemu organu in o tem obvesti
lastnika nepremičnine. Obvestilo mora biti lastniku nepremičnine osebno vročeno.
(2) Postopek za razlastitev nepremičnine se lahko uvede po ugotovitvi javne koristi.
4. DOVOLJEVANJE POSEGOV V PROSTOR
22. člen
(pristojnost za izdajo dovoljenja)
(1) Za gradnjo mejnih prehodov iz 1. člena tega zakona
se izda enotno dovoljenje.
(2) Enotno dovoljenje za gradnjo mejnih prehodov izda
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora.

18. člen
(odškodnina za objekte)
(1) Če je zaradi gradnje mejnega prehoda treba porušiti
določen objekt, mora investitor lastniku takega objekta
zagotoviti pravično odškodnino. Odškodnino določi sodni
cenilec.
(2) Pri določanju odškodnine se odškodnini, določeni
po drugih predpisih, doda vrednost, ki lastniku objekta
zagotavlja nadomestni objekt v enaki velikosti, funkciji
in kvaliteti gradnje, skladno z veljavnimi standardi in
predpisi.
(3) Če se z lastnikom nepremičnine doseže sporazum
o nadomestni gradnji objekta, nosi investitor stroške projektne in druge tehnične dokumentacije ter plačilo odškodnine
za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma
gozda in komunalnega prispevka.

23. člen
(zahteva za enotno dovoljenje)
V zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja za mejni prehod mora pooblaščeni investitor navesti osnovne podatke o
naravnih lastnostih, grajenih strukturah in obremenitvi okolja
na določenem območju, velikosti, namenu in zmogljivosti
mejnega prehoda, prostorskem izvedbenem aktu ter priložiti
dokazilo, da ima pravico graditi na zemljišču ali drugače
posegati v prostor.

19. člen
(nadomestilo v naravi)
(1) Če se z lastnikom nepremičnine, ki jo je treba
pridobiti, doseže sporazum za nadomestilo v naravi, je potrebno razpoložljive nadomestne nepremičnine poiskati na
trgu oziroma sprejeti ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga lastnik.
(2) Pri iskanju nadomestne nepremičnine se upoštevajo zahteve lastnika, katerega nepremičnino je treba
pridobiti tako, da se z nadomestno nepremičnino
njegove razmere ne bodo bistveno poslabšale v nobeni

24. člen
(določitev lokacijskih pogojev)
(1) V upravnem postopku izdaje enotnega dovoljenja
se podrobnejši lokacijski pogoji in drugi pogoji za izdelavo
projekta za pridobivanje enotnega dovoljenja lahko določijo na obravnavi, kadar ti niso podrobno določeni v
prostorskem izvedbenem aktu. Obravnava se praviloma
opravi na kraju samem (v nadaljnjem besedilu: lokacijska
obravnava).
(2) Obravnave se morajo poleg pooblaščenega investitorja udeležiti naslednji subjekti (v nadaljnjem besedilu: udeleženci):
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– organi in organizacije, ki dajejo soglasja k dovoljenju
za poseg v prostor in tisti, ki po predpisu dajejo soglasja k
prostorskim izvedbenim aktom, na lokacijsko dokumentacijo oziroma lokacijo ali h gradnji oziroma graditvi (v nadaljnjem besedilu: soglasjedajalci),
– organi in organizacije, ki so nosilci gospodarskih
javnih služb, katerih infrastruktura bo prizadeta z določenim
mejnim prehodom, ali katerih infrastruktura bo potrebna za
določen mejni prehod,
– občina.
(3) Udeleženci na obravnavi ali najkasneje v 3 dneh
po obravnavi določijo pogoje za izdelavo projekta za pridobitev enotnega dovoljenja. Če udeleženci ne določijo pogojev ali se ne udeležijo obravnave kljub pravilno vročenemu vabilu, se šteje, da za izdelavo projektov nimajo posebnih pogojev.
(4) Če soglasjedajalec v danih pogojih ne navede pravne podlage zanje, se takšni pogoji štejejo le kot priporočilo.
(5) Soglasjedajalci morajo izdati soglasje najkasneje v
15 dneh po prejemu zahtevka za soglasje.
(6) Soglasjedajalec ne sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja v projektu za pridobitev enotnega dovoljenja, ki
nima pravne podlage ali ga ni dal na lokacijski obravnavi.
25. člen
(enotno dovoljenje)
(1) Enotno dovoljenje za mejne prehode se izda skladno s prostorskim izvedbenim aktom in podrobnejšimi pogoji iz lokacijske obravnave na podlagi:
– dokazila, da ima investitor pravico graditi na določenem zemljišču oziroma drugače posegati v prostor;
– projekta za pridobitev enotnega dovoljenja,
– soglasij pristojnih organov in organizacij, ki jih po
zakonu dajejo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali h gradbenemu dovoljenju.
(2) Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja je projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje tudi ureditveno situacijo z namensko
rabo površin, s prikazom vseh objektov in naprav ter njihovo
lego, funkcijo in gabariti, infrastrukturne ureditve in ureditve
skupnih površin ter rešitve v zvezi z vplivi na okolje izdelane v
skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Kadar prostorski izvedbeni akt vsebuje sestavine iz
prejšnjega odstavka, se projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priloži le izvleček iz tega akta.
26. člen
(varstvo okolja)
Kadar je za mejni prehod potrebno izvesti presojo
vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja se šteje, da
so zahteve o sodelovanju javnosti iz tega zakona izpolnjene
z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta po tem
zakonu in lokacijskega načrta po določbah 45.a do 45.j
člena ZUN.
5. DOKAZILA
27. člen
(dokazilo o pravici graditi na zemljišču)
(1) Za dokaz iz 25. člena tega zakona se štejejo sklenjene pogodbe z lastniki nepremičnin oziroma eden od naslednjih dokazov:
– zemljiškoknjižni izpisek in potrdilo pristojnega organa, da postopki o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah po predpisih o kmetijskih zemljiščih niso dokončani;
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– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po predpisih o denacionalizaciji;
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po predpisih o dedovanju oziroma po
predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev;
– historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila
nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti oziroma
potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki
vračanja premoženja po predpisih o ponovni vzpostavitvi
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in
pravic);
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o zadrugah;
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro;
– izjava pooblaščenega investitorja, da je bil izveden
postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu s tem zakonom in potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za
razlastitev.
(2) Izjavi pooblaščenega investitorja iz zadnje alinee
prejšnjega odstavka morajo biti priloženi dokazi o izpolnitvi
obveznosti iz 16. člena tega zakona.
(3) Takoj po končanih postopkih iz prve do šeste
alinee prvega odstavka tega člena, pooblaščeni investitor
izvede z lastniki nepremičnin postopek za pridobitev
nepremičnin v skladu s predpisi o razlastitvi in s tem
zakonom.
(4) Pooblaščeni investitor prične z gradbenimi deli v
skladu z enotnim dovoljenjem.
6. FINANCIRANJE IZGRADNJE MEJNIH PREHODOV
28. člen
(sredstva za izgradnjo)
Sredstva za pridobivanje nepremičnin in graditev mejnih prehodov po tem zakonu, se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije iz rednih proračunskih sredstev, donacij in drugih virov ter se uporabljajo v skladu s pravili, ki
urejajo proračunsko financiranje.
7. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
(začeti postopki)
(1) Začeti postopki za izdajo lokacijskih, gradbenih ali
enotnih dovoljenj se nadaljujejo po tem zakonu.
(2) Za mejne prehode se ne uporabljajo določbe 73.
člena ZUN, razen v območjih in objektih kulturne dediščine,
ki so varovani po zakonu.
8. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/01-14/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
5496.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za utemeljevanje slovenske narodne identitete med
zamejskimi Slovenci in zasluge na področju znanosti ter
umetnosti podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Pavletu Merkúju, dopisnemu članu SAZU.
Št. 996-01-35/2001
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.

zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Ob 300-letnici Academiae Philharmonicorum Labacensium podeljujem za večstoletno umetniško poslanstvo
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Slovenski filharmoniji.
Ob tem izjemnem jubileju podeljujem za posebne glasbene zasluge
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Samu Hubadu
ter
Častni znak svobode Republike Slovenije: dr. Mirku
Cudermanu, Igorju Ozimu, Ivu Petriću, Alenki Saksida, Borisu Šinigoju.
Št. 996-01- 38/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5497.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za požrtvovalno delo v dobro pomoči potrebnim, še
posebej žrtvam vojnega nasilja, podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Ivici Žnidaršič.
Št. 996-01-36/2001
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5499.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za odlične zasluge pri razvijanju slovenske zborovske
glasbe na pedagoškem in umetniškem področju podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Janezu Boletu.
Št. 996-01- 39/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5498.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in prve,
druge ter tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5500.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in prve
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alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za osebni delež v uporu proti okupatorju in za zasluge
pri osamosvojitvi ter v obdobju samostojnosti Republike Slovenije podeljujem ob njegovi 80-letnici
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Ivanu
Dolničarju.
Št. 996-01- 40/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5501.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za široko aktivnost na najrazličnejših področjih kulture
na Dolenjskem in drugod podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Stanislavu
Pečku.
Za zasluge pri širjenju jezikovnega znanja in poznavanja materinščine med mladimi ter bogato drugo delo na
področju kulture podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Jožetu Zupanu.
Št. 996-01- 41/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA
5502.

Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
ter začasni uporabi Sklepa št. 1/2001 in Sklepa
št. 2/2001 skupnega odbora po sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo

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

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Estonijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/01)
in petega odstavka 75. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

5. 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 2 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 Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

UREDBO
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter
začasni uporabi Sklepa št. 1/2001 in Sklepa št.
2/2001 skupnega odbora po sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Estonije.
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 Slovenijo in so po poreklu iz Republike Estonije, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.

6. 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:
– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-07/2000-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1
Tarifna oznaka(1)
010110
01019030
01019090
010210
01031000
01041010
01042010
01051111
01051119
0105120010
0105192010
01051990
0105920010
0105930010
0105991010
0105992010
0105993010

0105995010
0106
02061010
02061099
02062100
02062200
02062910
02068010
02069010
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
04070011

04070019
04089920
05040000
0505
05061000
0507
05080000
05090010
0511
060110
06021010
06022010
06029020
06041010
060491
07011000
07131010

07132000
07133100
07133200
07133310
07133900
07134000
07135000
071390
0714
0801
080211
080212
08025000
080290
080300
08041000
08043000

08044000
08045000
08054000
080550
080620
0807
081040
08105000
081090
08111019
08112019
08112090
08119031
08119039
08119085
08119095
08140000
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0901
0902
09030000
0904
09050000
0906
09070000
0908
0909
09101000
091020
09103000
091040
09105000
10011000
10019010
10019091
10020000
100300
10040000
100510
1006
100700
10081000
10082000
100890

1108
11090000
1201
1202
12030000
1204
1205
120600
1207
1208
1209
1211
1212
12130000
1214
1301
13021100
13021200
13021400
130219
130220
13023100
130232
13023900
1401
14020000

Št.

14030000
1404
150100
150200
150300
1504
150500
15060000
150710
15079010
1508
1511
151211
15121910
151221
151229
1513
151411
15141910
151491
15149910
1515
1516
1518
15200000
1521

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13103

152200
16029031
16029041
160300
1604
1605
170220
170230
170240
17025000
170260
170410
18010000
18020000
1803
18040000
18050000
180610
180690
19019011
19019019
19030000
1904
190531
190532
190540

190590
20051000
20054000
20058000
20071010
200819
200980
200990
2102
2103
210410
2201
220860
220890
2301
2302
2303
23040000
23050000
2306
230700
230800
2401

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

PROTOKOL 2
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM “ IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
7. člen
8. člen
9. člen
10. člen
11. člen
III. ODDELEK
12. člen
13. člen
14. člen
IV. ODDELEK
15. člen
V. ODDELEK
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
20.a člen
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
VI. ODDELEK
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
VII. ODDELEK
36. člen
37. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
Splošne zahteve
Kumulacija v Sloveniji
Kumulacija v Estoniji
V celoti pridobljeni izdelki
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
Enota kvalifikacije
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Garniture
Nevtralni elementi
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
Načelo teritorialnosti
Neposredni prevoz
Razstave
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
DOKAZILO O POREKLU
Splošne zahteve
Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
Pogoji za izjavo na računu
Pooblaščeni izvoznik
Veljavnost dokazila o poreklu
Predložitev dokazila o poreklu
Uvoz po delih
Izjeme pri dokazilu o poreklu
Spremljajoči dokumenti
Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
Razlike in oblikovne napake
Zneski, izraženi v evrih
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
Medsebojno sodelovanje
Preverjanje dokazil o poreklu
Reševanje sporov
Kazni
Proste cone
KONČNE DOLOČBE
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
Spremembe protokola

Seznam prilog
Priloga I:
Priloga II:
Priloga III:
Priloga IV:

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
status blaga s poreklom
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Besedilo izjave na računu
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I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);
f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Sloveniji ali v Estoniji plača proizvajalcu, pri
katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse
notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in
se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Sloveniji ali v Estoniji;
h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v točki g) in se smiselno
uporablja;
i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v Estoniji;
j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali
HS;
k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem
računu;
m) “ozemlje“ vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena tega protokola;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega protokola;
2. Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Estonije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5. člena tega protokola;
b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Estoniji v smislu 6. člena tega protokola.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega protokola izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so
bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Lichtensteinom (1)), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške,Poljske, Romunije, Slovenije,Slovaške republike, Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh
držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu tega protokola. Ni treba, da
bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega protokola, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji, ohranijo
svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.

1

Kneževina Lichtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

Stran

13106 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

4. člen
Kumulacija v Estoniji
1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena tega protokola izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Estonije, če so
bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Lichtensteinom (1)), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Estonijo in vsako od teh držav,
če obdelava ali predelava, opravljena v Estoniji presega postopke, omenjene v 7. členu tega protokola. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Estoniji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega protokola, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Estonije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Estoniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Estoniji, ohranijo
svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Estoniji:
a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnih voda Slovenije ali
Estonije;
g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenih teritorialnih voda, če ima izključno pravico do obdelave
morskega dna ali podzemlja;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah a) do j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v točkah f) in g) prvega odstavka se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:
a) ki so registrirane ali se vodijo v Sloveniji ali v Estoniji;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Estonije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri
so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani
Slovenije ali Estonije in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim
organom ali državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Estonije
in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov Slovenije ali Estonije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega protokola se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani,
če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se
izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
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 brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki jih določa 7. člen tega protokola.
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7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena tega protokola:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo
embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
p) zakol živali.
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 Sloveniji ali v Estoniji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega
sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja,
mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme
in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s 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,
da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko
tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:
a) energija in gorivo,
b) naprave in oprema,
c) stroji in orodje,
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega protokola in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v Sloveniji ali Estoniji.
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2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega protokola se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Estonije v drugo
državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava,
opravljena zunaj Slovenije ali Estonije na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Estonije in ponovno tam uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji ali Estoniji ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani
bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu tega protokola,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Slovenije ali Estonije ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo
za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Slovenije ali Estonije. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga
s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna
vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano
vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali Estonije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni vse stroške,
nastale zunaj Slovenije ali Estonije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega protokola.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Slovenije ali Estonije, se opravi v
skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu
tega protokola. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega
pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja
ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega
natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:
a) en sam transportni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita, ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu tega
protokola, in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v Estonijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega
sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Sloveniji ali v Estoniji,
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom
države uvoznice na običajen način. V njem morata biti 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.
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IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, za katere se izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v Sloveniji ali v Estoniji ne morejo uveljavljati kakršna koli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko uporablja v Sloveniji ali v Estoniji izrecno ali posledično, za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za
domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen kadar
koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni
bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena tega
protokola, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena tega protokola in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega protokola, če so taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami
sporazuma.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Estonijo ter za izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Slovenijo
veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III,ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega protokola, izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati;besedilo izjave na računu je v Prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen tega
protokola, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum,
ali v francoščini ali nemščini in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti
izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če
polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih
organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, 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,
izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti 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.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega protokola se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi
po izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
EE “TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD“
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
SL “IZDANO NAKNADNO“.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EE “DUPLIKAAT“
EN “DUPLICATE “
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, začne veljati s tem datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v Sloveniji ali v Estoniji, je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v Sloveniji
ali Estoniji. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih
so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj zamenljivi,
nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh
zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli
nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena tega protokola, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije,
Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
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3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega
prava države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena tega protokola ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno, če je predložena carinskim
organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“,
ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša.
Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o statusu porekla teh izdelkov in
izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži
dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja
pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo carinskim
organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v
prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim
bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi.
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s
katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v
tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim
organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov 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.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena tega protokola in tretjem odstavku 21. člena tega protokola, ki se
uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, in izpolnjujejo
druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi naslednji:
(a) neposredno dokazilo 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;
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(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Estoniji, kadar
se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali sestavljeni v
Sloveniji ali v Estoniji, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
sestavljena v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega
protokola, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v
tretjem odstavku 17. člena tega protokola.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem
odstavku 21. člena tega protokola.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena tega protokola.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so
jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se
pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake
ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21. člena tega protokola in tretjega odstavka 26. člena tega
protokola v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalni valuti
Slovenije, Estonije in drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega protokola, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko b) prvega odstavka 21. člena tega protokola ali s tretjim
odstavkom 26. člena tega protokola s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta
država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti zneskov,
izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Slovenija in Estonija
se obvestijo o ustreznih zneskih.
4. Država lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska, v
nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov.
Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če ob letni uskladitvi iz
tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v
nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te
protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem pregledu
upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov,
izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu
blaga EUR.1 in za preverjanje teh potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Slovenija in Estonija prek pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam
navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
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2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, in če je
ustrezno, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija,
ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in
opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te
izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki
se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 3. in 4. členu tega protokola, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če odgovor
ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov,
carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz 32. člena tega protokola, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi
organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje
glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih
niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz Slovenije ali Estonije, 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 prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju
njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in posvetovanje med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Estonije, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in
poreklom blaga.
37. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola.
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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.
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poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v Sloveniji ali v Estoniji. 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.

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.

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.

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.

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.

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 Sloveniji ali v Estoniji.

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:

Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Estoniji
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

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo
biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.
Na primer:
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Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve
odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta
seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh
uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg
tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na
določene materiale, ne smejo biti presežene.
Opomba 4:
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Št.
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bombaž
materiali za izdelavo papirja in papir
lan
konoplja
juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna
sintetični filamenti
umetni filamenti
prevodni filamenti
sintetična rezana vlakna iz polipropilena
sintetična rezana vlakna iz poliestra
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 segmenti polietra, povezana ali ne
preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega
z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema
drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Opomba 5:

Na primer:

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).

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko 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.

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

Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva
izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih
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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, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
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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: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom
ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g)

polimerizacija;

h)

alkilizacija;

i)

izomerizacija.

Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, 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 %.

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

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 %.

a)

vakuumska destilacija;

b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja;

c)

razbijanje (kreking);

d)

preoblikovanje (reforming);

Opomba 6:

e)

ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom
ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g)

polimerizacija;

h)

alkilizacija;

ij)

izomerizacija;

k)

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

l)

samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m)

samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar

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.
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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,

Št.
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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

(1)

(2)

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

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 uporabljeni materiali iz 1. in 2. poglavja v
celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla smet- Izdelava, pri kateri:
ana, jogurt, kefir in drugo fermen- - so vsi uporabljeni materiali iz
tirano ali kislo mleko in smetana,
4. poglavja v celoti pridobljeni;
koncentrirano ali ne, z dodatkom - je ves uporabljen sadni sok
sladkorja ali drugih sladil, aroma(razen ananasovega, citronintizirano ali z dodanim sadjem, lupiega ali grenivkinega) iz tar. št.
nastim sadjem ali kakavom
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 uporabljeni 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.

ali

(4)
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Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

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

0901

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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

10. pgl.

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 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 uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine 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; industrijske in zdravilne rastline; slama in
krma

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

ali

(4)
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
1302

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

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani:
- Sluzi in sredstva za
Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
zgoščevanje, dobljeni iz rastlin- sredstev za zgoščevanje.
skih proizvodov, modificirani
- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega 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 mastjo) in piščančja maščoba, razen
tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
-

Maščobe iz kosti ali odpadkov

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

-

Drugo

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.

ali
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Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
-

Maščobe iz kosti ali odpadkov

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

-

Drugo

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

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

Trdne frakcije

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

-

Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

1506

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

1507 do 1515
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Izdelava iz surove maščobe iz
volne iz tar. št.1505.

-

Trdne frakcije

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

-

Drugo

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

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 tehnične 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.
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- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

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

-

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

Drugo

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

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 materiali 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 njihovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz
2. in 4. poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali 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 dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor:

ali
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- Kemično čista maltoza in fruktoza

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

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

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 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 uporabljenih 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 uporabljenih 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:

ali
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-

Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

-

Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

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

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

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

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 pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
Izdelava iz materialov iz katere
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, koli tar. št., razen iz krompirzrnca, perle in v podobnih oblikah 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 uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.
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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 uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v
celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 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 konzerviran 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 uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 2008

- Oreški, brez dodatka sladkorja
ali alkohola

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.

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

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

ali
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Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in Izdelava:
zelenjavni sokovi, nefermentirani
- iz materialov iz katere koli
in brez dodatka alkohola, z dodattar.št., razen iz iste tar. št.,
kom sladkorja ali drugih sladil ali
kot je tar.št. izdelka, in
brez njih
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih 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 njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

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

ex 2104

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

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.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

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

ali
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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 uporabljenih 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 pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge brezalkoholne 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 uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega) 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 pridobljeni, ali, če so vsi drugi
uporabljeni materiali že s
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.
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2208

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo 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 pridobljeni, ali, če so vsi drugi
uporabljeni materiali že s
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

ex 23. pgl.

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

Izdelava 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 uporabljeni materiali iz 2. in 3. poglavja
v celoti pridobljeni.

ex 2303

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

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % olivnega
olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor 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 pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega
odpadka iz tar. št. 2401 s poreklom.
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ex 2403

Tobak za kajenje

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

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 vsebino 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-kalcijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

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

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

ali

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
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(2)

(3)

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; bituminozne 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 nearomatskih sestavin, ki so podobna
mineralnim oljem dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga
pri visoki temperaturi, katerih se
65 vol. % ali več destilira pri temperaturi do 250o C (vključno z
mešanicami naftnih olj in benzenom), za pogonsko gorivo ali
kurjavo

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

ex 2709

Surova olja, dobljena iz bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih ter proizvodi, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi
70 % ali več olj iz nafte ali olj,
dobljenih iz bituminoznih materialov, če so ta olja osnovne sestavine 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.

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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)
2711

Št.

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

(2)

(3)

Naftni plini in drugi plinasti ogljiko- Postopki rafiniranja in/ali en ali
vodiki
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

2713

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni 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)

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

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 presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko 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.

ali

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)
2714

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

(2)

(3)

ali

(4)

Bitumen in asfalt, naravni; bitumi- Postopki rafiniranja in/ali en ali
nozni in oljni skrilavci in katranski več specifičnih procesov. (1)
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine
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.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole (npr.: bizuminozni kit, “cutback”)

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

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov 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.

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)

Št.

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

(2)

(3)

ali

(4)

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski 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 presega 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 presega 50 % cene izdelkov franko
tovarna.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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 alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline, 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 halogenski sulfo-, nitro-in nitrozoderivati

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

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

- Ciklični acetali in notranji hemi- Izdelava iz materialov iz katere
acetali in njihovi halogenski,
koli tar. št..
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

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

Nukleinske kisline in njihove soli,
kemično določene ali nedoločene; druge heterociklične
spojine

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 presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2939

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilaktične ali diagnostične
namene; antiserumi in druge
frakcije krvi ter modificirani imunološki 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, pripravljeni v odmerjene doze ali v
oblike ali pakiranje za prodajo
na drobno
-
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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.

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 terapevtsko 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.

ali

(4)
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3003 in 3004
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

- - frakcije krvi, razen antiserumov, 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 vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

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

Izdelava 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.

-

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 uporabljenih materalov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna .

Drugo

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

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

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti 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.

Stran

13138 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Tar. štev. HS
(1)

Poimenovanje blaga

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

(2)

(3)

ali

(4)

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, 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, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni proizvodi, 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 presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

- Na osnovi parafina, voskov iz
nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega 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 alkoholov, ki imajo lastnost voskov
iz tar. št. 3823, in
- materialov iz tar. št. 3404.

ali

(4)

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:

3505

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

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.

-

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.
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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 presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; 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 kinematografske 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, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, kartona ali tekstila; 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.
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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 industrije; 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 presega 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 sulfatnega 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.
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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 presega 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 uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski
in podobnih industrijah, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

3810

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

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

3811

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje 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 presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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3812

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

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

3813

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

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

3814

Sestavljena organska topila in
razredčila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje
premazov ali lakov

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

3818

Kemični elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic ali v podobnih
oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

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

3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
naftnega olja ali olj, dobljenih iz
bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali laboratorijski 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 presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3823

Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi

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.

ali

(4)

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 etanolaminov, tiofenirane sulfonske
kisline, iz olj pridobljenih iz
bituminoznih mineralov in njihovih 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.
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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
-

3901 do 3915

ex 3907

Drugi

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

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

-

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.

Drugo

Kopolimeri, narejeni iz polikarbon- Izdelava iz materialov iz katere
ata in akrilonitril-butadien-stiren
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kopolimera (ABS)
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)
-

Poliester

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.
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3916 do 3921
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pravila določena v nadaljevanju
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ali
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Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna.

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

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

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.

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi);
drugi izdelki, bolj obdelani kot
le površinsko obdelani
- Drugi:

ex 3916 in ex 3917 Profilni izdelki in cevi

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
ex 3920

Št.

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

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot
23 mikronov. (6)

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in 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, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

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

4012

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

ali

(4)

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.

Stran
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

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 necepljena, 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- Izdelava iz materialov iz katere
narski izdelki; predmeti za potokoli tar.št., razen iz iste tar. št.,
vanje, ročne torbe in podobni
kot je tar.št. izdelka.
izdelki iz živalskih črev

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:

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

- 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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)

Št.

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

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

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem
lepljenje s spajanjem na koncih.
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, skobljan, brušen ali na koncih spojen

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih 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 dekoracijo 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 razrezane 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.

ali

(4)
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ex 4418
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(2)

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

- Stavbno pohištvo in drugi leseni 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 vlaknastih celuloznih materialov;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
Izdelava iz materialov za izdelavo
in drug papir za kopiranje ali
papirja iz 47. poglavja.
prenašanje, razen tistih iz tar. št.
4809; matrice za razmnoževanje
in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

4817

Pisemski ovitki, pisemske 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 uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

ex 4818

Toaletni papir

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
Izdelava:
izdelki za pakiranje, iz papirja, kar- - iz materialov iz katere koli
tona, celulozne vate ali listov ali
tar.št., razen iz iste tar. št.,
trakov iz celuloznih vlaken
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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

ex 4823

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

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi proizvodi grafične industrije, 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, tiskane, 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, vključno s koledarskimi bloki:

ex 50. pgl.

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli

-

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

Drugo

Svila; razen za:

tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ali

(4)

Stran

13152 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za odvijanje, 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 predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

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 tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje,
obdelava za odpornost proti
krčenju, trajna končna obdelava,
obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov),
pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 52. pgl.

Bombaž; razen za:

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

ali

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom

(2)

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

5208 do 5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.
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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
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(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

5401 do 5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

-

Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

-

Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov) pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka franko
tovarna.

5501 do 5507

Umetna ali sintetična rezana
vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
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(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

-

Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

-

Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani material; 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 tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

ali

(4)

Stran

13158 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
5602

(2)

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

Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
-

Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne 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.

-

5604

Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina
ali
- kemičnih materialov, ali tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. št. 5404
ali 5405, impregnirani, prevlečeni, 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 tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena
iz tekstilne preje, trakov ali podobnih 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 nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne 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); efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.
Preproge in druga talna prekrivala:
-

Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
polipropilenska vlakna iz tar. št.
5503 ali 5506 ali
filamentni traki iz polipropilena iz
tar. št. 5501,
pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna
manjša od 9 deciteksov, pod
pogojem, da njihova 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 tekstilne kaše.

ali

(4)

Stran
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)
-

ex 58. pgl.

Uradni list Republike Slovenije

Drugo

(3)
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 nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamentarija; 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 nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

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 uporabljenih materialov ne presega 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 trdnosti:

5903

- Z vsebnostjo do vključno 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

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

ali

(4)

Stran
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

5904

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

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

(3)
Izdelava iz preje. (7)

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

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

5906

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 nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

- Drugi materiali iz sintetične fila- Izdelava iz kemičnih materialov.
ment preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

5907

5908

5909 do 5911

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana
za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

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

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

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Druge

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

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

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

ali

(4)

Stran
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

60. pgl.

(2)

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

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

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

-

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

Drugo

Pleteni ali kvačkani materiali

- naslednjih materialov:
- - preja iz politetrafluoretilena,(8)
- - preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m- fenilendiamina in
izoftalne kisline,
- - monofilamenta iz politetrafluoretilena, (8)
- - preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (p- fenilentereftalamida),
- - 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-cikloheksandietanola in izoftalne
kisline,
- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
61. pgl.

Št.

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

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 neposredno pridobljena v
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

ex 62. pgl.

Oblačila in 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 uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:

ali

(4)

Stran
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Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)
-

Vezeni

(3)
Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 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, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost vse uporabljene netiskane tkanine iz tar. št.
6213 in 6214 ne presega 47,5 %
cene izdelka franko tovarna.

6217

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

Vezeni

- Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.(9)
Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)
- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13167

(3)
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli

tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih 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 tekstilne kaše.

- Drugi:
- - vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- - drugi

6305

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)

Vreče in vrečke za pakiranje blaga Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

ali

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

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 tekstilne kaše.

-

Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

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

6308

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

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 vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni
Izdelava iz materialov iz katere
izdelki; deli teh izdelkov; razen za: 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)

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)
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Poimenovanje blaga
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jim da status blaga s poreklom
(3)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih 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- Izdelava iz materialov iz katere
ice, palice-stolčki, biči, korobači
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
in njihovi deli; razen za:
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 presega 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, Izdelava iz materialov iz katere
betona, azbesta, sljude ali podob- koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
nih materialov; razen za:
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega 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 aglomerirano ali rekonstituirano sljudo,
na podlagi iz papirja, kartona ali
drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstituirano).

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.

ali
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(3)

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano, emajlirano 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)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tar. št.
7006.
Izdelava iz materialov iz tar.št.
7001.

- Drugo
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 vzvratnimi 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 vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, 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 steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)
7013

Št.

Poimenovanje blaga

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

(2)
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)
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(3)
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 steklenih izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska) 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 rezanih 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, sortirani in začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

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

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

ali
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(3)

-

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 plemenitih kovin.

ex 7107, ex 7109
in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7116

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

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava 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 uporabljenih 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 nelegiranega jekla

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

7208 do 7216

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

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga
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(2)

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13173

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

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 nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih 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, Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili 7218 ali 7224.
iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

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, distančne palice, drugi deli, posebej
konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa (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
Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
(ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavl- izrezovanje navojev, urezovanje
jen iz več delov
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih
izdelkov ne presega 35% cene
izdelka franko tovarna.

ali
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7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (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, pripravljeni 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 kotniki 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 uporabljenih 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:

7404

- 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 elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

Bakrovi odpadki in ostanki

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

ali
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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 uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

7501 do 7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
Izdelava iz materialov iz katere
niklja in drugi vmesni izdelki meta- koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
lurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti kot je tar.št. izdelka.
odpadki in ostanki

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov
in ostankov.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali
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ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za
ojačanje in podobnih materialov (
vključno z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice, in ekspandirane
kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

7801

Surovi svinec:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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, tkanine za ojačanje in podobni
materiali (vključno tudi z
neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

-

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 uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13177

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

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 uporabljenih 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:

ex 82. pgl.

- Druge navadne kovine;
obdelane; njihovi izdelki

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

- Druge

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

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.

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 presega 15 % cene garniture franko
tovarna.

8207

Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje,
kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje
navojev, vrtanje, povečevanje
odprtine s strganjem, prevlačevanje, rezkanje), vključno z matricami 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 uporabljenih 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nena- Izdelava iz materialov iz katere
zobljenimi (vključno z vrtnarskimi
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
noži), razen nožev iz tar. št. 8208 kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji in rezila iz navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji
za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in
noži za sekljanje mesa, noži za
papir); garniture in priprave za
manikiranje in pedikiranje (vključno 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 pribor

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.

ali
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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 zapirala 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 presega 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske reaktorje

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 centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), 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 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
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno kurjavo

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.
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8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

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

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

8408

Batni motorji z notranjim zgorevan- Izdelava, pri kateri vrednost vseh
jem, na vžig s kompresijo (dizelski uporabljenih materialov ne preali poldizelski motorji)
sega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8409

Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar. št.
8407 ali 8408

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

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne
črpalke, drugačne od klimatizacijskih 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih 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 industrijo, 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 kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja 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 uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali razkladanje

8429

Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji,ravnalniki, skreperji,
bagri, nakladalniki z lopato, stroji
za nabijanje in cestni valjarji, samovozni:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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.

ali

(4)

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

-

Cestni valjarji

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

-

Drugi

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

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.

ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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8439

Stroji za pridelavo celuloze iz vlak- Izdelava, pri kateri :
nastih celuloznih materialov ali za - vrednost vseh uporabljenih
proizvodnjo ali dodelavo papirja ali
materialov ne presega 40 %
kartona
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 uporabljajo v tekstilni industriji

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

8452

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni
za šivalne stroje; igle za šivalne
stroje:
- 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 materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.
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Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8456
do
8466

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

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

8469 do
8472

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

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

8480

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

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

8482

Kotalni ležaji

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8484

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

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

8485

Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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- iz materialov iz katere koli
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40 % cene izdelka franko
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Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

8501

Elektromotorji in električni genera- Izdelava, pri kateri :
torji (razen generatorskih agrega- - vrednost vseh uporabljenih
tov)
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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni 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 uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene
izdelka franko tovarna.
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8519

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

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

8520

Izdelava, pri kateri :
Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi nap- - vrednost vseh uporabljenih
ravami za reprodukcijo zvoka, ali
materialov ne presega 40 %
brez njih
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
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.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen 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 uporabljenih 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 presega 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
8524

Št.

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

ali

(4)

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

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- 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- Izdelava, pri kateri :
telegrafijo, radiodifuzijo ali televiz- - vrednost vseh uporabljenih
ijo, vključno z oddajniki z
materialov ne presega 40 %
vgrajenim sprejemnikom ali aparacene izdelka franko tovarna,
tom za snemanje ali reprodukcijo
in
zvoka; televizijske kamere; video - vrednost vseh uporabljenih
kamere za snemanje posamičnih
materialov brez porekla ne
slik in druge videosnemalne
presega vrednosti vseh uporakamere; digitalni fotoaparati
bljenih materialov s poreklom.

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

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko 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 uporabljenih materialov s poreklom.

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
Izdelava, pri kateri :
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
- vrednost vseh uporabljenih
vključno s sprejemniki, kombiniramaterialov ne presega 40 %
nimi v istem ohišju z aparatom za
cene izdelka franko tovarna,
snemanje ali reprodukcijo zvoka
in
ali z uro
- vrednost vseh uporabljenih
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.
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(1)

(2)

8528

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

8529

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

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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 uporabljenih materialov s poreklom.

- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo
slike

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

- Drugi

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

ali

(4)

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.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in Izdelava, pri kateri :
izklapljanje ali zaščito električnih
- vrednost vseh uporabljenih
tokokrogov ali za povezavo z elekmaterialov ne presega 40 %
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih
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 električnega toka, vključno s tistimi z
vgrajenimi instrumenti ali aparati iz
90. Poglavja in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
ex 8541

8542

Št.

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

(2)
Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13189

(3)
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli

tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

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

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
-

Monolitsko integrirana vezja

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.

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

ali
Postopek razprševanja (pri
čemer so integrirana vezja oblikovana 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.
-

8544

Drugo

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni 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 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.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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

8547

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

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

8548

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

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

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi Izdelava:
in pribor; mehanska (vključno z
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št.,
elektromehanskimi) oprema za
kot je tar.št. izdelka, in
signalizacijo, varnost, nadzor in
- pri kateri vrednost vseh uporaupravljanje prometa v
bljenih materialov ne presega
železniškem, tramvajskem in cest40 % cene izdelka franko
nem prometu, prometu na
tovarna.
notranjih vodnih poteh,
parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli

ali

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13191

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

ali

(4)

ex 87. pgl.

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

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

8709

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

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli

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 uporabljenih 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 prikolice:

- - do vključno 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 uporabljenih materialov s poreklom.

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

- - nad 50 cm3

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

tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim gibanjem bata s prostornino cilindra:

Stran
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(1)

(2)
-

Drugi

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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 uporabljenih materialov s poreklom.

ali

(4)

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
Izdelava, pri kateri vrednost
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714. 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 uporabljenih 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)

Št.

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

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

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.

ex 90. pgl.

Optični, fotografski, kinematograf- Izdelava:
ski, merilni, kontrolni, precizni,
- iz materialov iz katere koli
medicinski ali kirurški instrumenti
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
in aparati; njihovi deli in pribor;
je tar.št. izdelka, in
razen za:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % 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 materiala; 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 presega 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9004

Očala, naočniki in podobni
izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

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

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
Izdelava :
objektivoma), optični teleskopi in - iz materialov iz katere koli
njihova stojala, razen astronomtar.št., razen iz iste tar. št., kot
skih refrakcijskih teleskopov in njije tar.št. izdelka, in
hovih podstavkov
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla
ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

ali

(4)

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

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

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

Stran
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Tar. štev. HS
(1)

Poimenovanje blaga

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

(2)

(3)

ali

(4)

ex 9006

Fotografski aparati, (razen kinematografskih 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih 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 projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi 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 uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih 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, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

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

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

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

ex 9014

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla
ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen
kompasov; daljinomeri

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

9016

Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 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 računala, računala v obliki okrogle
plošče); ročni instrumenti za merjenje 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida;

ali

(4)

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi 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.

-

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Drugi

Stran
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(1)
9019

Poimenovanje blaga
(2)

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

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno
terapijo, umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask
brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 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, manometri, merilniki količine toplote),
razen instrumentov in aparatov iz
tar. št. 9014, 9015, 9028 ali
9032

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

tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, 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 kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe
(vključno z espozimetri); mikrotomi

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13197

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

ali

(4)

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

-

Deli in pribor

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

-

Drugi

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

9029

Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci,
števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri,
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Stran
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(2)

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

ali

(4)

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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

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

Deli in pribor (ki 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 presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 91. pgl.

Ure in njihovi deli; razen za:

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

9105

Druge ure

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

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 uporabljenih 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), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi 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 materialov 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.

9033

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS

Št.

Poimenovanje blaga

(1)

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

ali

(4)

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 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, deli ohišij

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 zapestnice:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali
iz kovine, prevlečene s plemenito kovino

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

- Drugi

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

92. pgl.

Glasbila, njihovi deli in pribor

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

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

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

ex 94. pgl.

Pohištvo, posteljnina, žimnice,
Izdelava iz materialov iz katere
nosilci za žimnice, blazine in
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
podobni polnjeni izdelki; svetilke
kot je tar.št. izdelka.
in pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni
in podobno; montažne zgradbe;
razen za:

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

Stran
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Poimenovanje blaga
(2)

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano 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 materiali s poreklom in se uvrščajo
v druge tar. št., razen tar. št.
9401 ali 9403.

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 fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu

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

9406

Montažne zgradbe

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

ex 95. pgl.

Igrače, rekviziti za družabne igre
in šport; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava 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 uporabljenih 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.

ali

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. štev. HS
(1)

Št.

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

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 podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

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

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
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 vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne presega 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 uporabljenih 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; patentni 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, vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige, prepojene 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 uporabljenih materialov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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Tar. štev. HS
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Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

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.

ali

(4)

(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 ASTMD 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.

Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko
številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo..
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

____________________________________________________

(navedba neobvezna)
in
____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

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

5. Namembna država, skupina
držav ali teritorij

9. Bruto teža
(kg) ali druga
merska enota
(l, m3, itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Žig

Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago
izpolnjuje vse pogoje, potrebne za izdajo tega
potrdila.

Kraj in datum ...........................................
..............................................................

.........................................................
(Podpis)
(1)
(2)

Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

(Podpis)
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

14. REZULTAT KONTROLE

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti
tega potrdila.

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

V ________________________, dne ________________

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

V _________________________, dne _________________

____________________________________________
(podpis)

Žig

___________________________________________________
(podpis)
________________________
(1) Označi z X ustrezno navedbo.

1.

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

2.

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

3.

Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

No

A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

(navedba neobvezna)
____________________________________________________

in

____________________________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4. Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom

5. Namembna država, skupina držav
ali teritorij

7. Opombe

(navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov;(1)
poimenovanje blaga

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9. Bruto teža (kg)
ali druga
merska enota
(l,m3,itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)
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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 ... (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.

Estonska inacica:

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ........... (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

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)).

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.

....................................................

(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.
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Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95),
13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni
list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena
zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in
29/86), 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3.
člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list
SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6.
člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 9/97),
zakona o ratifikaciji baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja
(Uradni list RS, št. 48/93) in zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št.
26/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga
1. člen
Za določeno blago, ki se izvaža ali uvaža, se določijo
naslednji režimi:
– izvoz na podlagi dovoljenja,
– uvoz na podlagi dovoljenja,
– uvoz na podlagi kontingentov,
– uvoz na podlagi soglasja.
Blago iz prejšnjega odstavka je navedeno v prilogah 1,
2 in 3 k tej uredbi, ki so njen sestavni del.
2. člen
Blago, ki se uvaža na podlagi kontingentov, je v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi označeno s kratico »K«; blago, ki
se izvaža oziroma uvaža na podlagi dovoljenja je označeno s
kratico »D«; blago, ki se uvaža na podlagi soglasja, je označeno s kratico »S«.
3. člen
Upravni organ oziroma druga pooblaščena organizacija, ki je pristojna za izdajo predpisanega režima izvoza oziroma uvoza blaga, določenega v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi,
je označena z ustrezno številko, in sicer:
1 – Ministrstvo za notranje zadeve,
2 – Ministrstvo za obrambo,
3 – Ministrstvo za zdravje,
4 – Ministrstvo za gospodarstvo,
5 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6 – Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje,
7 – Ministrstvo za kulturo,
8 – Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za jedrsko
varnost,
9 – Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Obrtna
zbornica Slovenije.
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4. člen
Pri uvozu kemikalij, ki so na režimu »D« se ne more
koristiti ugodnosti iz tretjega odstavka 4. člena zakona o
carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00).
5. člen
Na podlagi sklenjenih dvostranskih trgovinskih sporazumov s posameznimi državami se režim uvoza na podlagi
kontingentov ne uporablja pri uvozu blaga, za katerega se
uveljavlja preferencialno poreklo, iz naslednjih držav:
– Republike Makedonije;
– Republike Poljske;
– Češke Republike;
– Slovaške Republike;
– Republike Madžarske;
– držav članic EFTA (Švicarska konfederacija, Lichtenstein, Norveška in Islandija);
– držav članic Evropske unije;
– Republike Bolgarije;
– Republike Estonije;
– Republike Latvije;
– Republike Litve;
– Romunije;
– Republike Hrvaške;
– Države Izrael;
– Republike Turčije;
– Bosne in Hercegovine.
6. člen
Blago, za katero je s to uredbo določen režim izvoza ali
uvoza na podlagi dovoljenja in je v prilogah 1, 2 in 3 označeno z oznakami D1, D2, D3 in D8, lahko uvaža ali izvaža le
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik oziroma
zasebnik s sedežem ali stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za svoje
potrebe uvažajo in izvažajo blago iz 93. poglavja kombinirane
nomenklature, za katerega je s to uredbo določen režim
izvoza ali uvoza na podlagi dovoljenj in je označeno z oznako
D1, tudi fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Zahtevek za pridobitev režima soglasja za blago, označeno z oznako S5, lahko vloži le uvoznik zadevnega blaga.
7. člen
Zahtevek za pridobitev dovoljenja ali soglasja iz 1. člena te uredbe vloži koristnik oziroma uporabnik blaga, lastnik
blaga, komisionar ali drug s strani uporabnika oziroma koristnika ali lastnika blaga pooblaščen vlagatelj pri upravnem
organu, pristojnem za izdajo dovoljenja ali soglasja z naslednjimi podatki:
1. firma, matična številka in poln naslov koristnika oziroma uporabnika blaga pri uvozu, oziroma lastnika blaga pri
izvozu;
2. tarifna oznaka na osemmestnem ali desetmestnem
nivoju;
3. opis blaga po kombinirani nomenklaturi;
4. trgovsko ime blaga ali kemijsko ime blaga oziroma
koncentracijo – vsebnost posamezne substance, ki je na
režimu in je vsebovano v drugem blagu;
5. količina blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo
v enoti mere;
6. firma in poln naslov tujega izvoznika oziroma
uvoznika;
7. rok, v katerem bo opravljen izvoz ali uvoz;
8. izjava o namenu uporabe uvoženega blaga;
9. v primeru izvoza, dovoljenje za uvoz v državi uvoznici, če je v tej državi predpisano;
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10. drugi podatki, določeni s posebnimi predpisi.
8. člen
Dovoljenje oziroma soglasje iz 1. člena te uredbe izda
upravni organ iz 3. člena te uredbe, če so izpolnjeni predpisani pogoji za promet z zadevnim blagom.
Izdano dovoljenje oziroma soglasje mora vsebovati vse
bistvene elemente, navedene v 7. členu te uredbe. Predstojnik upravnega organa iz 3. člena te uredbe lahko predpiše obrazec zahtevka in dovoljenja oziroma soglasja.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
(Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00, 69/00, 121/00,
4/01, 15/01 in 47/01).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 332-01/2000-5
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

5HåLP
izvoza
3

5HåLP
uvoza
4

0101 10 10
0101 10 90

äLYLNRQMLRVOLPH]JHLQPXOH
–ýLVWLKSDVHPSOHPHQVNL
– – konji
– – drugi

S5
S5

0102
0102 10
0102 10 10
0102 10 30
0102 10 90

äLYRJRYHGR
–ýLVWLKSDVHPSOHPHQVNH
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)
– – krave
– – druge

S5
S5
S5

0103
0103 10 00

äLYLSUDãLþL
–ýLVWLKSDVHPSOHPHQVNL

S5

0104
0104 10
0104 10 10
0104 20
0104 20 10

äLYHRYFHLQNR]H
– Ovce:
– –þLVWLKSDVHPSOHPHQVNH
– Koze:
– –þLVWLKSDVHPSOHPHQVNH

0105

äLYDGRPDþDSHUXWQLQD YUVWHGallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke)
–0DVHGRYNOMXþQRJ
– –NRNRãLGRPDþH Gallus domesticus):
– – –NRNRãLL]PDWLþQHMDWe (plemenske):
– – – – nesnice
– – – – druge
– – purani :
– – – plemenski
– – druga:
– – – gosi:
– – – – plemenske
– Druga:
– – kRNRãLGRPDþH Gallus domesticus), mase do 2000 g:
– – – plemenske
– –NRNRãLGRPDþH Gallus domesticus PDVHYHþNRW g:
– – – plemenske
– – druga:
– – – race:
– – – – plemenske
– – – gosi:
– – – – plemenske
– – – purani:
– – – – plemenski
– – – pegatke:
– – – – plemenske

0101

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

S5
S5

S5
S5
S5

S5

S5
S5

S5
S5
S5
S5
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'UXJHåLYHåLYDOL
– Sesalci:
0106 11 00
– – primati
0106 12 00
– – kiti, delfini in pliskavice (sesalci rodu Cetacea); morske krave
manati in dugong (sesalci rodu Sirenia)
0106 19
– – drugi:
0106 19 10
– – –GRPDþLNXQFL
0106 20 00
–3OH]DOFL YNOMXþQRNDþHLQåHOYH
– Ptice:
0106 31 00
– – roparice
0106 32 00
– –SDSLJH YNOMXþQRGROJRUHSHSDSLJHPDNDLLQNDNDGXML
0106 39
– – druge:
0106 39 90
– – – druge
0106 90 00
– Druge
iz 0106 90 00 10 – –åDEH
iz 0106 90 00 20 – –þHEHOH
_________________________
6DPR]DåLYDOLþLVWLKSDVHPSOHPHQVNH!
0106

0208
0208 40
0208 40 10
0208 90
0208 90 55
0301
0301 91

0301 91 10
0301 91 90
0301 93 00
0407 00

0407 00 11
0407 00 19

'UXJRPHVRLQGUXJLXåLWQLPHVQLNODYQLþQLL]GHONLVYHåHRKODMHQR
ali zamrznjeno
– Od kitov, delfinov in pliskavic (sesalcev rodu Cetacea); od
morskih krav manati in dugong (sesalcev rodu Sirenia):
– – meso kitov
– Drugo:
– – meso tjulnjev

S51
S51
S51
S51
S51
S51
S51
S51
D6
S5

D5

D5

D5

D5

5LEHåLYH
–'UXJHULEHåLYH
– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster ):
– – – vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster
– – – druge
– – krap

S5
S5
S5

3WLþMDMDMFDYOXSLQLVYHåDNRQ]HUYLUDQDDOLNXKDQD
– Perutnine:
– – valilna:
– – – puranja ali gosja
– – – druga

S5
S5

3URL]YRGLåLYDOVNHJDL]YRUDNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQD
GUXJHPPHVWXPUWYHåLYDOLL]LQSRJODYMDQHuporabne za
þORYHãNRSUHKUDQR
0511 10 00
– Bikovo seme
– Drugo:
0511 99
– – drugo:
0511 99 90
– – – drugo:
iz 0511 99 90 10 – – – –VHPHGUXJLKåLYDOL
0511

0602
0602 10
0602 10 10

'UXJHåLYHUDVWOLQH YãWHYãLQMLKRYHNRUHQLQH SRWDNnjenci in
FHSLþLJREMLPLFHOLji
–1HXNRUHQLQMHQLSRWDNQMHQFLLQFHSLþL
– – trte

S5

S5

S5
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0602 90 41

– – drugo
–'UHYMHJUPLþHYMHLQJUPRYMHFHSOMHQRDOLQHFHSOMHQRNLURGL
XåLWQRVDGMHDOLRUHãþNH
– –WUVQHFHSOMHQNHLQFHSLþLFHSOMHQL ali ukoreninjeni
– – drugo
– Drugo:
– – sadike zelenjave in jagod
– – drugo:
– – –QDSURVWHPUDVWRþHUDVWOLQH
– – – –GUHYMHLQJUPLþHYMH
– – – – – gozdno drevje

0701
0701 10 00

Krompir, sveåDOLRKODMHQ
– Semenski

S5

1005
1005 10
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1005 10 90

Koruza
– Semenska:
– – hibridna:
– – – štirilinijski in top cross hibridi
– – – trilinijski hibridi
– – – dvolinijski hibridi
– – – drugo
– – drugo

S5
S5
S5
S5
S5

1007 00
1007 00 10

Sorgo v zrnu
– Hibridi za setev

S5

1207

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
– Drugo:
– – makovo seme:
– – – za setev
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – konopljino seme

0602 20 10
0602 20 90
0602 90
0602 90 30

1207 91
1207 91 10
1207 99
1207 99 91
1209
1209 99
1209 99 10
1211

1211 30 00
1211 40 00
1211 90
1211 90 98

S5

S5
S5
S5

S5

S5

S5

Seme, plodovi in trosi za setev
– Drugo:
– – drugo:
– – – semena gozdnega drevja
5DVWOLQHLQQMLKRYLGHOL YNOMXþQRVHPHQDLQSORGRYL VYHåLDOL
sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali
podobne namene
– Listi koke
– Makova slama
– Drugo:
– – drugo

1301
Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in balzami
1301 90
– Drugo:
1301 90 90
– – drugo
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst
blaga (Ur. list RS št. 98/01)

S5

D3
D3

D3
D3

D31

D31

D31

D31

Uradni list Republike Slovenije
2612
2612 10
2612 10 10
2612 10 90
2612 20
2612 20 10
2612 20 90
2619 00
2619 00 10
2619 00 99
2620

2620 19 00
2620 21 00
2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00
2620 91 00
2620 99
2620 99 10
2620 99 20
2620 99 30
2620 99 40
2620 99 50
2620 99 60
2620 99 70
2620 99 80
2620 99 90
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Uranove ali torijeve rude in koncentrati
– Uranove rude in koncentrati:
– – uranove rude in mešanice (uraninit) in njihovi koncentrati, z
vsebnostjo urana nad 5% po masi
– – drugo
– Torijeve rude in koncentrati:
– – monazit; urano-torianit in druge torijeve rude in koncentrati, z
vsebnostjo torija nad 20% po masi
– – drugo
äOLQGUD UD]HQJUDQXOLUDQHåOLQGUH ãNDMDLQGUXJLRGSDGNLSUL
SULGRELYDQMXåHOH]DLQMHNOD
–3UDKL]YLVRNLKSHþL
– Drugo:
– – drugo
3HSHOLLQRVWDQNL UD]HQWLVWLKRGSURL]YRGQMHåHOH]DLQMHNOD NL
vsebujejo arzen, kovine ali njihove spojine
–.LYVHEXMHMRSUHWHåQRFLQN
– – drugo
–.LYVHEXMHMRSUHWHåQRVYLQHF
– –XVHGOLQHRVYLQþHQHJDEHQFLQDLQRVYLQþHQLKGRGDWNRYSURWL
VDPRYåLJX
– – drugo
–.LYVHEXMHMRSUHWHåQREDNHU
–.LYVHEXMHMRSUHWHåQRDOXPLQLM
– Drugo:
– – Ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom ali njihove mešanice
– – Drugo:
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQR nikelj
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQRQLRELMLQWDQWDO
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQRYROIUDP
– – – ki vsebujejo predvsem kositer
– – – ki vsebujejo predvsem molibden
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQRWLWDQ
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQRNREDOW
– – –NLYVHEXMHMRSUHWHåQRFLUNRQLM
– – – drugo

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih
mineralov
2713 90
– Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov:
2713 90 90
– – drugo
_________________________
1. Samo za odpadke in ostanke.

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D6

D6

D6

D6

D6

D6

D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6

D6

D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D61

D61

2713

2806
2806 10 00

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina
– Klorovodik (klorovodikova kislina)

D3

2807 00
2807 00 10

äYHSORYDNLVOLQDROHXP
–äYHSORYDNLVOLQD

D3

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine
nekovin
– Druge anorganske kisline:
– – druge:
– – – vodikov cianid (cianovodikova kislina)

D3

2811 19
2811 19 20

D3
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2812
2812 10

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin
– Kloridi in oksikloridi:
– – fosforja:
2812 10 11
– – – fosforjev triklor oksid (fosforil triklorid)
D3
D3
2812 10 15
– – – fosforjev triklorid
D3
D3
2812 10 16
– – – fosforjev pentaklorid
D3
D3
– – drugo:
2812 10 93
– – – åYHSORYGLNORULG
D3
D3
2812 10 94
– – – fosgen (ogljikov klorid)
D3
D3
2812 10 95
– – – tionil diklorid (tionil klorid)
D3
D3
2812 10 99
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2841
2841 61 00

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin
– Manganiti; manganati in permanganati:
– – kalijev permanganat

'UXJHVROLDQRUJDQVNLKNLVOLQDOLSHURNVLNLVOLQ YNOMXþQR]
aluminosilikaWLNHPLþQRGRORþHQLPLDOLQH UD]HQD]LGRY
2842 10 00
–'YRMQLDOLNRPSOHNVQLVLOLNDWL YNOMXþQR]DOXPLQRVLOLNDWL
NHPLþQRGRORþHQLPLDOLQH
_________________________
1. Samo za odpadke in ostanke.

D3

D3

D61

D61

D8
D8
D8
D8

D8
D8
D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8
D8

D8
D8
D8

2842

2844

2844 10

2844 10 10
2844 10 30
2844 10 50
2844 10 90
2844 20

2844 20 25
2844 20 35

2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99

5DGLRDNWLYQLNHPLþQLHOHPHQWLLQUDGLRDNWLYQLL]RWRSL YNOMXþQR
ILVLMVNLLQRERJDWHQLNHPLþQLHOHPHQWLLQL]RWRSL LQQMLKRYHVSRMLQH
mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode
–8UDQQDUDYQLLQQMHJRYHVSRMLQH]OLWLQHGLVSHU]LMH YNOMXþQR
NHUPHWH NHUDPLþQLSURL]YRGLLQPešanice, ki vsebujejo naravni
uran ali spojine naravnega urana:
– – naravni uran:
– – – surov; odpadki in ostanki
– – – obdelan
– – fero-uran
– – drugo
– Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; plutonij in njegove
VSRMLQH]OLWLQHGLVSHU]LMH YNOMXþQRNHUPHWH NHUDPLþQLSURL]vodi
in mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235, plutonij ali
spojine teh proizvodov:
– – uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; zlitine, disperzije
YNOMXþQRNHUPHWL NHUDPLþQLSURL]YRGLLQPHãDQLFHNLYVHEXMHMR
uran, obogaten z U 235, ali spojine teh proizvodov:
– – – fero-uran
– – – drugo
– – plutonij in njegove spojine; zlitine, raztopine (vštevši kermete),
NHUDPLþQLSURL]YRGLLQ]PHVLNLYVHEXMHMRSOXWRQLMDOLVSRMLQHWHK
proizvodov:
– – – zmesi urana in plutonija:
– – – – fero-uran
– – – – drugo
– – – drugo
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– Uran, osiromašen z U 235, in njegove spojine; torij in njegove
VSRMLQH]OLWLQHGLVSHU]LMH YNOMXþQRNHUPHWL NHUDPLþQLSURL]vodi in
mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, torij in spojine
teh proizvodov:
– – uran, osiromašen z U 235; zlitine, dLVSHU]LMH YNOMXþQRNHUPHWL NHUDPLþQLSURL]YRGLLQPHãDQLFHNLYVHEXMHMRXUDQRVLURmašen z U 235, ali spojine tega proizvoda:
– – – kermeti
– – – drugo
– –WRULM]OLWLQHGLVSHU]LMH YNOMXþQRNHUPHWL NHUDPLþni proizvodi
in mešanice, ki vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:
– – – kermeti
– – – drugo :
– – – – surovi, odpadki in ostanki
– – – – obdelani:
– – – – – palice, kotniki, profili in druge oblike, listi in trakovi
– – – – – drugo
– – spojine urana, osiromašenega z U 235 ali torija, v zmesi ali
ne:
– – – torija ali urana, osiromašenega z U 235, v zmesi ali ne,
razen torijevih soli
– – – drugo
– Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine, razen tistih iz tar.
SRGãWDOL]OLWLQHGLVSHU]LMH YNOMXþQR
NHUPHWL NHUDPLþQLSURL]YRGLLQPHãDQLFHNLYVHEXMHMRWH
elemente, izotope ali spojine; radioaktivni ostanki:
– – drugo:
– – – umetni radioaktivni izotopi
– – – spojine umetnih radioaktivnih izotopov
– – – drugo
– Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev

D8
D8

D8
D8

D8

D8

D8

D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8
D8
D8

D8
D8
D8
D8

D81

D81

2851 00 50

'UXJHDQRUJDQVNHVSRMLQH YNOMXþQR]GHVWLOLUDQRDOL
HOHNWURQHSUHYRGQRYRGRLQYRGRSRGREQHþLVWRþH XWHNRþLQMHQ
]UDN ]L]ORþHQLPLDOLQHL]ORþHQLPLåODKWQLPLSOLQL VWLVQMHQ]UDN
amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin
– Cianogen klorid (klorcian)

D3

D3

2902
2902 30 00

&LNOLþQLRJOMLNRYRGLNL
– Toluen

D3

2903

Halogenski ogljikovodiki derivati
–1DVLþHQLNORULUDQLGHULYDWLDFLNOLþQLKRJOMLNRYRGLNRY
– – ogljikov tetraklorid - CCl4
– – drugi:
– – – 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform) - C2H3Cl3
–)OXRULUDQLEURPLUDQLDOLMRGLUDQLGHULYDWLDFLNOLþQLKRJOMLNRvodikov:
– – bromirani:

2844 30 51
2844 30 55
2844 30 61
2844 30 69

2844 30 91
2844 30 99
2844 40

2844 40 20
2844 40 30
2844 40 80
2844 50 00
2845

Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844; anorganske in organske
VSRMLQHWHKL]RWRSRYNHPLþQRGRORþHQHDOLQHGRORþHQH
2845 90
– Drugo:
2845 90 90
– – drugo
_________________________
=DGLDJQRVWLþQHDOLWHUDSHXWVNHSUHSDUDWHNLVHXSRUabljajo v medicini, potreben
tudi D3
2851 00

2903 14 00
2903 19
2903 19 10
2903 30

D6

D6

D6

D6
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– – – bromometan - CH3Br

D6

D6

2903 30 80
– – fluoridi in jodidi (tudi BSP)
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
–+DORJHQLUDQLGHULYDWLDFLNOLþQLKRJOMLNRYRGLNRYNLYVHEXMHMRGYD
DOLYHþUD]OLþQLKKDORJHQVNLKHOHPHQWRY
2903 41 00
– – triklorofluorometan - (CFC - 11)
2903 42 00
– – diklordifluorometan - (CFC - 12)
2903 43 00
– – triklrotrifluoroetani - (CFC - 113)
2903 44
– – diklortetrafluoroetani in klorpentafluoretan:
2903 44 10
– – – diklortetrafluoroetani - (CFC - 114))
2903 44 90
– – – klorpentafluoroetan - (CFC - 115)
2903 45
– – drugi perhalogenirani derivati, samo z fluorom in klorom:
2903 45 10
– – – klorotrifluorometan - (CFC - 13)
2903 45 15
– – – pentaklorofluoroetan - (CFC - 111)
2903 45 20
– – – tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112)
2903 45 25
– – – heptaklorofluoropropani - (CFC - 211)
2903 45 30
– – – heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212)
2903 45 35
– – – pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213)
2903 45 40
– – – tetraklorotetrafluoropropani - (CFC - 214)
2903 45 45
– – – trikloropentafluoropropani - (CFC - 215)
2903 45 50
– – – dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216)
2903 45 55
– – – kloroheptafluoropropani - (CFC - 217)
2903 45 90
– – – drugo
2903 46
– – bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan in
dibromtetrafluoroetani:
2903 46 10
– – – bromoklorodifluorometan - HALON - 1211
2903 46 20
– – – bromotrifluorometan - HALON - 1301
2903 46 90
– – – dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402
2903 47 00
– – drugi perhalogenirani derivati
2903 49
– – drugi:
– – – halogenirani samo s fluorom in klorom:
2903 49 10
– – – – iz metana, etana ali propana (npr. HCFC 22
(klordifluormetan), HCFC 141b (diklor-1-fluoroetan))
2903 49 20
– – – – drugi
2903 49 30
– – – iz metana, etana in propana
_________________________
1. Samo za hidrobromofluoro-metan, -etan ali -propan
2903 49 80

– – – drugi

Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali
nehalogenirani
2904 20 00
– Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- skupine
_________________________
1. Ne velja za dinitronaftalen (DNT). V primeru, da gre za vojaške izdelke je
potreben D2.

D6
D6
D6

D6
D6
D6

D6
D6

D6
D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6

D6
D6
D61

D6
D6
D61

D6

D6

D11

D11

D3

D3

2904

2904 90
2904 90 40

– Drugi:
– – trikloronitrometan (kloropikrin)
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$FLNOLþQLDONRKROLLQQMLKRYLKDORJHQVNLVXOIR-, nitro- ali nitrozoderivati
–1DVLþHQLHQRKLGURNVLOQLDONRKROL
2905 19 00
– – drugi (tudi BSP)
D31
D31
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)>
2909
Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol- fenoli, peroksidi
alkoholov, peroksidi etURYSHURNVLGLNHWRQRY NHPLþQRGRORþHQLDOL
QHGRORþHQL LQQMLKRYLKDORJHQVNL
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
–$FLNOLþQLHWULLQQjihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati:
2909 11 00
– – dietileter
D3
2905

2914

2914 11 00
2914 12 00
2914 31 00
2915

2915 24 00
2916

2916 34 00

Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
–$NFLNOLþQLNHWRQLEUH]GUXJLKNLVLkovih funkcij:
– – aceton
– – butanon (metil etil keton)
– Aromatski ketoni brez drugih kisikovih funkcij:
– – fenilaceton (fenilpropan-2-on)

D3
D3
D3

D3

1DVLþHQHDFLNOLþQHPRQRNDUERNVLOQHNLVOLQHLQQMLKRYLDnhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-,
nitro- ali nitrozo derivati
– Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne kisline:
– – anhidrid ocetne kisline

D3

D3

1HQDVLþHQHDFLNOLþQHPRQRNDUERNVLOQHNLVOLQHFLNOLþQH
monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi
in peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
–$URPDWLþQHPRQRNDUERNVLOQHNLVOLQHQMLKRYLDQKLGULGLKDORJHQLdi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
– – fenilocetna kislina, in njene soli

D3

D3

2918

Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
– Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
ali njihovi derivati
2918 19
– – drugo:
2918 19 80
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2920

Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati
2920 90
– Drugo:
2920 90 85
– – drugi proizvodi
_________________________
1. V primetu da gre za nitroglicerin in druge estre solitrne kisline, je potreben D1.

D31

D31
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2921

Spojine z amino funkcijo
– $FLNOLþQLPRQRDPLQLLQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
2921 19
– – drugo:
2921 19 80
– – – drugo
D31
D31
– Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove soli:
2921 46 00
– – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
lavamfetamin (INN), mefenoreks (INN) in fentermin (INN);
njihove soli
D3
D3
2921 49
– – drugo:
2921 49 80
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2922
Aminospojine s kisikovo funkcijo
– Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen tistih, ki vsebuMHMRYHþ
kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
2922 13
– – trietanolamin in njegove soli:
2922 13 10
– – – trietanolamin
D3
D3
2922 14 00
– – dekstropropoksifen (INN) in njegove soli.
D3
D3
2922 19
– – drugo:
2922 19 10
– – – n-etildietanolamin
D3
D3
1
2922 19 80
– – – drugo
D3
D31
_________________________
1 Samo za MIPS in BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur.
list RS št. 98/01)
– Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni, razen tistih, ki
YVHEXMHMRYHþNRWHQRYUVWRNLVLNRYHIXQNFLMHQMLKRYHVROL
2922 31 00
– – amfepramon (INN), metadon(INN) in normetadon(INN);
njihove soli
D3
D3
2922 39 00
– – drugo
D31
D31
– Amino kislinHLQQMLKRYLHVWULUD]HQWLVWLKNLYVHEXMHMRYHþNRW
eno vsrto kisikove funkcije; njihove soli:
2922 43 00
– – antranilna kislina (2-aminobenzojska kislina) in njene soli
D3
D3
2922 44 00
– – tilidin(INN) in njegove soli.
D3
D3
2922 49
– – drugo:
2922 49 95
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2922 50 00

– Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in druge aminospojine s kisikovo funkcijo
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2924

2924 11 00
2924 19 00

Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z
amidno funkcijo
–$FLNOLþQLDPLGL YNOMXþQRDFLNOLþQLNDUEDPDWL LQQMLKRYLGHULvati;
njihove soli :
– – meprobamat (INN).
– – drugo.
–&LNOLþQLDPLGL YNOMXþQRFLNOLþQLNDUEDPDWL LQQMLKRYLGHULYDti;
njihove soli:

D3
D31

D3
D31
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2924 21
2924 23 00

– – ureini in njihovi derivati; njihove soli:
– – 2-acetamidobenzojska kislina (N-DFHWLODQWUDQLOLþQDNLVOLQD LQ
njene soli
D3
D3
2924 24 00
– – etinamat (INN)
D3
D3
2924 29
– – drugo:
2924 29 95
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2925

2925 12 00
2925 19
2925 19 95

6SRMLQHVNDUERNVLLPLGQRIXQNFLMR YNOMXþQRVDKDULQLQQMHJRYHVROL 
in spojine z imino funkcijo
– Imidi in njihovi derivati; njihove soli:
– – glutetimid (INN)
– – drugo:
– – – drugi

D3

D3

D31

D31

2926
2926 30 00

Spojine z nitrilno funkcijo
– fenoporeks(INN) in njegove soli; metadon (INN) posrednik (4ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
D3
D3
2926 90
– Drugo:
2926 90 95
– – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2930
2930 90
2930 90 70

2UJDQVNHåYHSORYHVSRMLQH
– Drugo:
– – druge

D31

D31

2931 00
Druge organsko-anorganske spojine
2931 00 95
– Drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2932

2932 91 00
2932 92 00
2932 93 00
2932 94 00
2932 95 00
2932 99
2932 99 95
2933

2933 19
2933 19 90

+HWHURFLNOLþQHVSRMLQHVDPRVKHWHURDWRPRPDOLKHWHURDWRPLNLVLka
– Drugi:
– – izosafrol
– – 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on
– – piperonal
– – safrol
– – tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri)
– – drugi:
– – – drugo
+HWHURFLNOLþQHVSRMLQHVDPRVKHWHURDWRPRPDOLKHWHURDWRPL
dušika
– Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolovREURþ
(hidrogenirane ali ne):
– – druge:
– – – drugo
–6SRMLQHNLLPDMRYVWUXNWXULQHNRQGHQ]LUDQLPLGD]RORYREURþ
(hidrogenirane ali ne):

D3
D3
D3
D3
D3

D3
D3
D3
D3
D3

D31

D31

D31

D31
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2933 29
– – drugo:
2933 29 90
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
–6SRMLQHNLLPDMRYVWUXNWXULQHNRQGHQ]LUDQSLULGLQRYREURþ
(hidrogenirane ali ne):
2933 32 00
– – piperidin in njegove soli
D3
D3
2933 33 00
– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN),
bromazepam (INN), difenoksin (INN), diphenoksilat (INN),
dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) posrednik A,
fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN),
piritramid (INN), propiram (INN) in trimeperidin (INN); njihove soli
D3
D3
2933 39
– – druge:
2933 39 99
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1 Samo za MIPS in BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur.
list RS št. 98/01)

2933 41 00
2933 49
2933 49 90

2933 52 00
2933 53

2933 53 10
2933 53 90
2933 54 00
2933 55 00
2933 59
2933 59 95
2933 72 00
2933 79 00
2933 91

2933 91 90

–6SRMLQHNLLPDMRNLQROLQVNRDOLL]RNLQROLQVNRREURþDVWRVWUXNturo
(hidrogenirane ali ne), nadalje nekondenzirane:
– – levorfanol (INN) in njegove soli
– – drugo:
– – – drugo
–6SRMLQHNLLPDMRYVWUXNWXULSLULPLGLQVNLREURþ KLGURJHQLUDQHDOL
QH DOLSLSHUD]LQVNLREURþ
– – malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli
– – alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital
(INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN),
pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN),
sekobarbital (INN) in vinilbital (INN); njihove soli:
– – – fenobarbital (INN), barbital (INN), in njune soli
– – – drugo
– – drugi derivati maloniluree (barbiturne kisline); njihove soli
– – loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalone (INN) in
zipeprol (INN); njihove soli.
– – drugo:
– – – drugo
– Laktami:
– – klobazam(INN) in metiprilon(INN)
– – drugi laktami
– Drugo:
– – alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN),
klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam
(INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN),
flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN),
nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN),
pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam
(INN), tetrazepam (INN) in triazolam (INN); njihove soli :
– – – drugo

D3

D3

D31

D31

D31

D31

D3
D31
D31

D3
D31
D31

D3

D3

D31

D31

D3
D31

D3
D31

D31

D31
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– – drugo:
– – – drugo

D31

D31

2934

Nukleinske kisline in njihove soli; druge heterocikliþQHVSRMLQH
– Drugo:
2934 91 00
– – aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN),
kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN),
ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin
(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) and sufentanil(INN);
njihove soli
D3
D3
2934 99
– – drugo:
2934 99 90
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
2939

Rastlinski alkaloiGLQDUDYQLDOLVLQWHWLþQLQMLKRYHVROLHWULHVWULLQ
drugi derivati
– Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove soli (tudi MIPS):
2939 11 00
– – koncentrati makove slame; buprenorfin (INN), kodeine,
dihidrokodeine (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon
(INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodone
(INN), oksimorfon (INN), folkodine (INN), tebakon (INN) and
tebain; njihove soli
D3
D3
1
2939 19 00
– – drugo
D3
D31
– Efedrini in njihove soli:
2939 41 00
– – efedrin in njegove soli
D3
D3
2939 42 00
– – psevdoefedrin (INN) in njegove soli
D3
D3
2939 43 00
– – katin (INN) in njegove soli
D3
D3
2939 49 00
– – drugo
D3
D3
– Teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin) in njuni derivati; njune
soli:
2939 51 00
– – fenetilin (INN) in njegove soli
D3
D3
1
2939 59 00
– – drugo
D3
D31
–$ONDORLGLUåHQLKURåLþNRYLQQMLKRYLGHULYDWLQMLKRYHVROL
2939 61 00
– – ergometrin (INN) in njegove soli
D3
D3
2939 62 00
– – ergotamin (INN) in njegove soli
D3
D3
2939 63 00
– –OL]HUJLþQDNLVOLQDLQQMHQHVROL
D3
D3
– Drugo:
2939 91
– – kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetamin racemat; njihove soli, estri in drugi derivati:
2939 91 90
– – – drugo
D31
D31
2939 99
– – drugo:
2939 99 90
– – – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
3002

3002 90

ýORYHãNDNULåLYDOVNDNULSULSUDYOMHQD]DXSRUDERYWHUDpevtske,
SURILODNWLþQHDOLGLDJQRVWLþQHQDPHQHDQWLVHUXPLLQGUXJHIUDNFLMH
NUYLWHUPRGLILFLUDQLLPXQRORãNLSURL]YRGLGREOMHQLSRELRWHKQLþQLK
SRVWRSNLKDOLNDNRGUXJDþHFHSLYDWRNVLQLNXOWXUH
mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi
– Drugo:
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3002 90 90
– – drugo
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
3006
3006 70 00

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri
in drugi derivati
–äHODWLQVNLSUHSDUDWLQDPHQMHQL]DXSRUDERYKXPDQLDOL
veterinarski medicini kot mazivo za dele teles pri kirurških
operacijah ali zdravniških pregledih ali kot vmesna snov med
telesom in medicinskim inštrumentom

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri
in drugi derivati
3201 90
– Drugo:
3201 90 90
– – drugo
_________________________
1. Samo za deksamfetamin tanat

D6

D6

D61

D61

3201

7LVNDUVNDþUQLODEDUYHWXãLLQþUQLOD]DSLVDQMHDOLULVDQMHLQGUXJD
þUQLODYNOMXþQRQHNRQFHQWULUDQDDOLYWUGQHPVWDQMX
–7LVNDUVNDþUQLODLQEDUYH
3215 19 00
– – druge:
iz 3215 19 00 10 – – –]DãþLWHQHEDUYH]DWLVNDQMHPHGQDURGQLKSDSLUMHY
dokumentov ipd. (barve, ki se spreminjajo pod UV svetlobo)
3215

D1

3504 00 00

Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi
derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; prah iz
NRåHDOLXVQMDYNOMXþQRWXGLSUDKL]NURPRYRVWURMHQHJDXVQMD
D31
D31
_________________________
1. Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst blaga (Ur. list RS
št. 98/01)
3601 00 00

Smodniki

D11

D11

3602 00 00

Pripravljena razstreliva, razen smodnika

D11

D11

3RþDVLJRUHþHYåLJDOQHYUYLFHGHWRQLUQHYUYLFHXGDUQHLQ
razstrelilne kapLFHYåLJDOQLNLHOHNWULþQLGHWRQDWRUML
3603 00 10
–3RþDVLJRUHþHYåLJDOQHYUYLFHGHWRQLUQHYUYLFH
3603 00 90
– Drugo
_________________________
1. V primeru, da gre za vojaške izdelke ali namene, je potreben D2

D11
D11

D11
D11

D1
D1

D1
D1

D61

D61

3603 00

3604
3604 10 00
3604 90 00

3LURWHKQLþQLSURLzvodi za ognjemete, signalne rakete, rakete proti
WRþLVLJQDOQHUDNHWH]DJRVWRPHJORLQGUXJLSLURWHKQLþQLSURL]YRGL
–3LURWHKQLþQLSURL]YRGL]DRJQMHPHWH
– Drugo

3813 00 00

Preparati in polnila za aparate za gašenjHSRåDUDQDSROQMHQH
JUDQDWH]DJDãHQMHSRåDUD
_________________________
ýHVRQDSROQMHQLVKDORQL
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6HVWDYOMHQDRUJDQVNDWRSLODLQUD]UHGþLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH
zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje
premazov ali lakov
3814 00 90
– Druga
_________________________
ýHYVHEXMHNORUR-, fluoro- ali bromo- ogljikovodike
3814 00

3824

3824 71 00
3824 79 00
3824 90

3824 90 99

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra,
NHPLþQLSURL]YRGLLQSUHSDUDWLNHPLMVNHLQGXVWULMHLQVRURdnih
LQGXVWULM YNOMXþQRWXGLWLVWLNLVRVHVWDYOMHQLL]PHãDQLFQDUDYQLK
proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– MešaQLFHNLYVHEXMHMRSHUKDORJHQLUDQHGHULYDWHDFLNOLþQLK
RJOMLNRYRGLNRYNLYVHEXMHMRGYDDOLYHþUD]OLþQLKKDORJHQRY
– –NLYVHEXMHMRDFLNOLþQHRJOMLNRYRGLNHNLVRSHUKDORgenirani zgolj
s fluorom in klorom
– – drugi
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugi:
– – – – drugo

Ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; komunalni odpadki;
kanalizacijsko blato; drugi odpadki navedeni v opombi 6 k temu
poglavju
3825 10 00
– Komunalni odpadki
3825 20 00
– Kanalizacijsko blato
3825 30 00
– KliniþQLRGSDGNL
_________________________
1. Samo za nevarne odpadke

D61

D61

D6
D6

D6
D6

D6

D6

D61
D61
D61

D61
D61
D61

D31

D31

3825

3913

Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani naravni
SROLPHUL QSUVWUMHQHEHOMDNRYLQHNHPLþQLGHULYDWLQDUDYQHJD
NDYþXND NLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQDGUXgem mestu, v primarnih oblikah
3913 10 00
– Alginska kislina, njene soli in estri
_________________________
1. Samo za levamfetamin alginat
6101

6101 10
6101 10 10
6101 10 90
6101 20
6101 20 10
6101 20 90
6101 30
6101 30 10

3ODãþLSRYUãQLNLYHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQR
VPXþDUVNLMRSLþL YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLMXLQ
SRGREQLL]GHONL]DPRãNHLQGHþNHSOHWHQLDOLNYDþNDQLUD]HQ
izdelkov iz tar.št. 6103
–,]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREQLL]GHONL
– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
–%RPEDåQL
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREQLL]GHONL
– – YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREQLL]GHONL

K9
K9
K9
K9
K9
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6101 30 90
6101 90
6101 90 10
6101 90 90

6102

6102 10
6102 10 10
6102 10 90
6102 20
6102 20 10
6102 20 90
6102 30
6102 30 10
6102 30 90
6102 90
6102 90 10
6102 90 90
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– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSodobni izdelki
– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
3ODãþLSRYUãQLNLSHOHULQHYHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQR
VPXþDUVNLMRSLþL YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLMXLQ
SRGREQLL]GHONL]DåHQVNHLQGHNOLFHSOHWHQLDOLNYDþNDQLUD]HQ
izdelkov iz tar.št. 6104
–,]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREni izdelki
– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
–,]ERPEDåD
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREQLLzdelki
– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHlerine in podobni izdelki
– –YHWURYNHVNDSXFRWLSDDQRUDN YNOMXþQRVPXþDUVNLMRSLþL 
YHWURYNHVSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– –SODãþLSRYUãQLNLYR]QLãNLMRSLþLSHOHULQHLQSRGREQLL]GHONL
– –DQRUDNL YNOMXþQRVVPXþDUVNLPLMDNQDPL YHWURYNHYHWURYNH
VSRGORJRDOLYORåNRPDOLEUH]QMLKLQSRGREQLL]GHONL

6105
6105 10 00
6105 20
6105 20 10
6105 20 90
6105 90
6105 90 10
6105 90 90

6UDMFH]DPRãNHLQGHþNHSOHWHQHDOLNYDþNDQH
– Iz bombDåD
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ
– –L]VLQWHWLþQLKYODNHQ
– – iz umetnih vlaken
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– –L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – iz drugih tekstilnih surovin

6106
6106 10 00
6106 20 00
6106 90
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90

%OX]HVUDMFHLQVUDMþQHEOX]H]DåHQVNHLQGHNOLFHSOHWHQHDOL
NYDþNDQH
–,]ERPEDåD
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– – iz volne DOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – iz svile ali svilenih odpadkov
– – iz lanu ali ramije
– – iz drugih tekstilnih surovin

6109
6109 10 00
6109 90
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

T-PDMLFHVSRGQMHPDMLFHLQGUXJHPDMLFHSOHWHQHDOLNYDþNDQH
– IzERPEDåD
– Iz drugih tekstilnih surovin:
– –L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– –L]VLQWHWLþQLKDOLXPHWQLKYODNHQ
– – druge

6110

Jope, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
NYDþNDQL
–,]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH

K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
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6110 11
6110 11 10

6110 11 30
6110 11 90
6110 12
6110 12 10
6110 12 90
6110 19
6110 19 10
6110 19 90
6110 20
6110 20 10

6110 20 91
6110 20 99
6110 30
6110 30 10

6110 30 91
6110 30 99
6203

6203 41
6203 41 10
6203 41 30
6203 41 90
6203 42
6203 42 90
6203 43
6203 43 90
6203 49
6203 49 90
6204

6204 61
6204 61 10
6204 61 80
6204 61 90
6204 62
6204 62 90
6204 63
6204 63 90
6204 69
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– – iz volne:
– – – jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj 50% volne in
WHKWDMRJDOLYHþSRNRVX
– – – drugo:
– – – – moški ali deški
– – – –åHQVNLDOLGHNOLãNL
– – iz dlake kašmirskih koz:
– – – moški ali deški
– – –åHQVNLDOLGHNOLãNL
– – drugo:
– – – moški ali deški
– – –åHQVNLDOLGHNOLãNL
–,]ERPEDåD
– – lahke, fino pletene jope in puloverji puliji, s polo ovratnikom ali
ravnim izrezom
– – drugo:
– – – moški ali deški
– – –]DåHQVNHDOLGHNOLFH
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODken:
– – lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji, s polo ovratnikom ali
ravnim izrezom
– – drugo:
– – –]DPRãNHDOLGHþNH
– – –]DåHQVNHDOLGHNOLFH
2EOHNHNRPSOHWLMDNQHKODþHKODþH]Rprsnikom in naramnicami,
MDKDOQHKODþHLQNUDWNHKODþH UD]HQNRSDOQLKKODþN ]DPRãNHLQ
GHþNH
–+ODþHKODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPQLFDPLMDKDOQHKODþHLQ
NUDWNHKODþH
– –L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – –KODþHLQMDKDOQHKODþH SXPSDULFH
– – –KODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPQLFDPL
– – – kratke in druge
– –L]ERPEDåD
– – – kratke in druge
– –L]VLQWHWLþQLKYODNHQ
– – – kratke in druge
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz drugih vlaken
.RVWLPLNRPSOHWLVXNQLþLLQMRSLþLREOHNHNULODKODþQDNULOD
KODþHKODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPQLFDPLLQNUDWNHKODþH UD]HQ
NRSDOQLKKODþNLQNRSDOQLKREOHN ]DåHQVNHLQGHNOLFH
–+ODþHKODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPQLFDPLMDKDOQHKODþH
SXPSDULFH LQNUDWNHKODþH
– –L]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
– – –KODþHLQMDKDOQHKODþH SXPSDULFH
– – –KODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPnicami
– – – kratke in druge
– –L]ERPEDåD
– – – kratke in druge
– –L]VLQWHWLþQLKYODNHQ
– – – kratke in druge
– – iz drugih tekstilnih surovin:
– – – iz umetnih vlaken:
– – – –KODþHLQMDKDOQHKODþH SXPSDULFH 

K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9

K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
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6204 69 39
6204 69 90

– – – – – druge
– – – –KODþH]RSUVQLNRPLQQDUDPQLFDPL
– – – – – druge
– – – iz drugih vlaken

K9

6205
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

6UDMFH]DPRãNHLQGHþNH
– Iz volne alLILQHåLYDOVNHGODNH
–,]ERPEDåD
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ

K9
K9
K9

6206
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

%OX]HVUDMFHLQVUDMþQHEOX]H]DåHQVNHLQGHNOLFH
–,]YROQHDOLILQHåLYDOVNHGODNH
–,]ERPEDåD
–,]XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKYODNHQ

K9
K9
K9

6302
6302 60 00

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo
– Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobne tkanine,
ERPEDåQR

K9

K9
K9

7108 13 80
7108 20 00

=ODWR YNOMXþQR]ODWRJDOYDQVNRDOLNHPLþQRSUHYOHþHQRs platino),
neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
– Nemonetarno:
– – prah
– – neobdelano
– – polizdelki:
– – –SDOLFHåLFDLQSURILOLSORãþHSORþHYLQDLQWUDNRYLGHEHOLQHNL
brez podlage presega 0,15 mm
– – – drugo
– Monetarno

7118
7118 10
7118 10 10
7118 10 90
7118 90 00

Kovanci
–.RYDQFL UD]HQ]ODWQLNRY NLQLVR]DNRQLWRSODþLOQRVUHGVWYR
– – srebrni
– – drugi
– Drugi (npr. zlatniki)

D4
D4
D4

D4
D4
D4

8112

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij),
UHQLMLQWDOLMWHUL]GHONLL]WHKNRYLQYNOMXþQR]RGSDGNLLQRVWDQNL
– Berilij:
– – surov; odpadki in ostanki; prah
– – drugo

D8
D8

D8
D8

D6
D6

D6
D6

D6
D6

D6
D6

7108

7108 11 00
7108 12 00
7108 13
7108 13 10

8112 12 00
8112 19 00
8548

8548 10

8548 10 21
8548 10 29

8548 10 91
8548 10 99

2GSDGNLLQRVWDQNLSULPDUQLKFHOLFSULPDUQLKEDWHULMLQHOHNWULþQLK
akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
EDWHULMHLQL]WURãHQLHOHNWULþQLDNXPXODWRUMLHOHNWULþQLGHOLVWURMHYDOL
aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju
– Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in
HOHNWULþQLKDNXPXODWRUMHYL]WURãHQHSULPDUQHFHOLFHL]WURãHQH
SULPDUQHEDWHULMHLQL]WURãHQLHOHNWULþQLDNXPXODWRUML
– –L]WURãHQLHOHNWULþQi akumulatorji:
– – –VYLQþHYR-kislinski akumulatorji
– – – drugi
– – odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in elektULþQLKDNXPXODWRUMHY
– – – ki vsebujejo svinec
– – – drugi

D4
D4

D4
D4

D4
D4
D4

D4
D4
D4
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7DQNLLQGUXJDRNOHSQDERMQDPRWRUQDYR]LODYNOMXþQRWLVWDNLVR
RSUHPOMHQD]RERURåLWYHQLPLVUHGVWYLLQQMLKRYLGHOL

D2

D2

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

D21

'UXJDSORYLODYNOMXþQR]YRMQLPLODGMDPLLQUHãHYDOQLPLþROQLUD]HQ
þROQRYQDYHsla
– Vojne ladje

D2

D2

9RMDãNRRURåMHUD]HQUHYROYHUMHYSLãWROLQRURåMDL]WDUãW
–$UWLOMHULMVNRRURåMH QSUWRSRYLKDYELFHLQPRåQDUML 
– – samohodno
– – drugo

D2
D2

D2
D2

Revolverji in pLãWROHUD]HQWLVWLKNLVHXYUãþDMRYWDUãWLQ
9304
–.DOLEUDPPDOLYHþ

D12

D12,3

8801

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga
letala brez pogona
8801 10
– Jadralna letala in pilotirani zmaji:
8801 10 90
– – drugi
_________________________
1. Samo za bojne.
8801 90
8801 90 99
8802

8802 11
8802 11 90
8802 12
8802 12 90
8802 20
8802 20 90
8802 30
8802 30 90
8802 40
8802 40 90

– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo
Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila
(vkljXþQRVVDWHOLWL LQVUHGVWYD]DRUELWDOQRDOLL]YHQRUELWDOQR
lansiranje vesoljskih vozil
– Helikopterji:
– –SUD]QHQHRSHUDWLYQHPDVHGRYNOMXþQRNJ
– – – drugi
– – prazne neoperativne mase nad 2000 kg:
– – – drugi
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do
YNOMXþQRNJ
– – drugo
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000
GRYNOMXþQRNJ
– – drugo
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad
15000 kg:
– – drugo

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne
naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov
– Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli:
8805 21 00
– –VLPXODWRUML]D]UDþQHELWNHLQQMLKRYLGHOL
8805 29
– – drugo:
8805 29 90
– – – drugo
_________________________
1. Samo za bojne.
8906
8906 10 00
9301
9301 11 00
9301 19 00
9302 00
9302 00 10
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– Drugo

D12

D12,3

'UXJRVWUHOQRRURåMHLQSRGREQHSULSUDYHNLGHOXMHMR]YåLJRP
eksplozivne polnitve (npr. športne puške, šibrenice ter lovske in
ãSRUWQHNDUDELQNHVWUHOQRRURåMHNLVHSROQLRGVSUHGDMVLJQDOQH
pištole in druge priprave, predvidene za izstreljevanje samo
signalnih raket; pištole in revolverji za izstreljevanje maneverskega
streliva; pištole s privezanim klinom zDKXPDQRXELMDQMHåLYDOL
metalnice ladijskih vrvi)
9303 10 00
–6WUHOQRRURåMHNLVHSROQLRGVSUHGDM
D12
D12,3
9303 20
–'UXJHãSRUWQHLQORYVNHSXãNHãLEHUQLFHYNOMXþQRNRPELQDFLMH
pušk šibrenic in karabink:
_________________________
2. V primeru, da gre za vojaške izdelke ali namene, je potreben D2
)L]LþQHRVHEHODKNRXYR]LMR]DODVWQHSRWUHEH]QDEDYQLPGRYROMHQMHPNLJDL]GDXSUDYQDHQRWD!
9303 20 10
– – enocevne šibrenice
D12
D12,3
2
9303 20 95
– – druge
D1
D12,3
9303 30 00
– Druge športne in lovske puške
D12
D12,3
9303 90 00
– Drugo
D12
D12,3,4
9303

'UXJRRURåMH QSUY]PHWQH]UDþQHLQSOLQVNHSXãNHLQSLãWROH
VRO]LOFLYREOLNLSUãLOJXPLMHYNH UD]HQRURåMDL]WDUãW
D12
D12,3,5,6,7
_________________________
2. V primeru, da gre za vojaške izdelke ali namene, je potreben D2
)L]LþQHRVHEHODKNRXYR]LMR]DODVWQHSRWUHEH]QDEDYQLPGRYROMHQMHPNLJDL]GDXSUDYQDHQRWD
5D]HQSLãWROH]DKXPDQRXELMDQMHåLYDOLPHWDOQLFHODGLMVNLKYUYLLQRVWDOHGHORYQHSULSUDYHNi
uporabljajo smodnikove pline kot pogonsko sredstvo
5. Razen pušk za podvodni ribolov.
=DVRO]LOFHYREOLNLSUãLODOLWUGQLREOLNLLQHOHNWULþQHSDUDOL]DWRUMHMHSRWUHEQRVDPR'
)L]LþQHRVHEHODKNRXYDåDMREUH]GRYROMHQMDY]PHWQH]UDþQHWHUSOLQVNe puške in pištole, loke in
samostrele.

9304 00 00

9305
9305 10 00
9305 21 00
9305 29
9305 29 95
9305 90
9305 90 10
9305 90 90
9306

9306 10 00

9306 21 00
9306 29
9306 29 70
9306 30

Deli in pribor izdelkov iz tar. št. 9301 do 93041
– Za revolverje ali pištole
– Za puške šibrenice, lovske in športne karabinke iz tar. št. 9303:
– – cevi za puške šibrenice
– – drugo:
– – – drugo
– Drugo:
– –]DYRMDãNRRURåMHL]WDUãW
– – drugo
Bombe, granate, torpedi, mine, rakete in podobno ter njihovi deli;
QDERMLGUXJRVWUHOLYRLQSURMHNWLOLWHUQMLKRYLGHOLYNOMXþQRVãLEUDPL
LQþHSL]DQDERMH
–6WUHOLYR]DRURGMH]DNRYLþHQMHDOLSRGREQRRURGMHDOL]DSLãWROH
]YH]DQLPNOLQRP]DKXPDQRXELMDQMHåLYDOLWHUQMHJRYLGHOL
– Strelivo za puške šibrenice in deli tega streliva; strelivo za
]UDþQHSXãNH
– – strelivo za puške šibrenice
– – drugo:
– – – drugo
– Drugo strelivo in njegovi deli:

D12

D12,3

D12

D12,3

D12

D12,3

D2
D12

D2
D12,3

D1

D1

D12,4 D12,4
D12,4 D12,3,4
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9306 30 10

– – za revolverje in pištole iz tar. št. 9302 in za avtomatske puške
iz tar. št. 9301
D12,4 D12,3,4
– – drugo:
9306 30 30
– – –]DYRMDãNRRURåMH
D2
D2
– – – drugo:
9306 30 91
– – – –QDERMLVFHQWUDOQLPYåLJRP
D12
D12,3
9306 30 93
– – – –QDERML]UREQLPYåLJRP
D12
D12,3
2,4
9306 30 98
– – – – drugo
D1
D12,3,4
9307 00 00
0HþLVDEOMHEDMRQHWLVXOLFHLQSRGREQRRURåMHQMLKRYLGHOLWHU
QRåQLFH]DWRRURåMH
D12
D12
_________________________
1. Deli, za katere je potrebno ustrezno dovoljenje so: cevi, zaklepi in strelni mehanizmi za revolverje,
samokrese, pištole, puške, bobnice za revolverje, menjalne in YORåQHFHYL
2. V primeru, da gre za vojaške izdelke ali namene, je potreben D2
)L]LþQHRVHEHODKNRXYR]LMR]DODVWQHSRWUHEH]QDEDYQLPGRYROMHQMHPNLJDL]GDXSUDYQDHQRWD
4. Samo za tulce z netilkami in netilke in strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami.
9306 90
9306 90 10

– Drugo:
– – za vojaške namene

D2

9701

9701 10 00
9701 90 00

6OLNHULVEHLQSDVWHOLL]GHODQLURþQRUD]HQULVEL]WDUãWLQ
URþQRSRVOLNDQLKDOLRNUDãHQLKL]GHONRYPQRåLþQHSURL]YRGQMH
NRODåLLQVRURGQHGHNRUDWLYQHSORãþH
– Slike, risbe in pasteli
– Drugo

D7
D7

9702 00 00

,]YLUQDJUDILþQDGHODRGWLVLLQOLWRJUDILMH

D7

9703 00 00

Izvirne plastike in kipi, iz kakršnega koli materiala

D7

9704 00 00

3RãWQH]QDPNHLQNRONLSULORåQRVWQLSLVHPVNLRYLWNLSULORåQRVWQL
pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane pisemske
pošiljke in podobno, rabljeni ali ne razen tistih iz tar. št. 4907

D7

Zbirke in primerki, ki imajo zoološki, botaniþni, mineraloški,
anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali
numizmatiþni pomen

D 61

Starine, stare veþ kot 100 let

D 73

9705 00 00

9706 00 00

___________________________________
1. V primeru da gre za zbirke in primerke, ki imajo zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski
in numizmatiþni pomen, je potreben D7
2. Samo za zbirke in primerke, ki imajo zoološki, botaniþni, mineraloški in anatomski
pomen.
3. Razen tistih iz tar.št. 9701 - 9705

D2

D 62
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Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2002
po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT)

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Protokola o
pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o
carinah in trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 17/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po
Splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT)
1. člen
Za blago v okviru carinskih kvot, ki je navedeno v
prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri
uvozu v letu 2002 plačujeta carina po stopnjah in posebna
uvozna dajatev v višini, kot je določeno v teh prilogah.
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
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 prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z Uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01).
4. 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 štirimestno šifro
“5002“.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 424-13/2000-3
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik
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PRILOGA 1

Tarifna oznaka

1

Poimenovanje

Obseg
kvote
(tone)
3

0201
0201 10 00

2
0HVRJRYHMHVYHåHDOLRKODMHQR
– Trupi in polovice

0201 20
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00

– Drugi kosi s kostmi:
– –NRPSHQ]LUDQHþHWUWL
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQHVSUHGQMHþHWUWL
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQH]DGQMHþHWUWL
– – drugo
– Brez kosti

0202
0202 10 00

Meso goveje, zamrznjeno
– Trupi in polovice

0202 20
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30
0202 30 10

320

0202 30 90

– Drugi kosi s kostmi:
– –NRPSHQ]LUDQHþHWUWL
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQHVSUHGQMHþHWUWL
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQH]DGQMHþHWUWL
– – drugo
– Brez kosti:
– –VSUHGQMHþHWUWLFHOHDOLUD]NRVDQHYQDMYHþ
SHWNRVRYYVDNDVSUHGQMDþHWUWSUHGVWDYOMHQDY
enem zamrznjenem blokuNRPSHQ]LUDQHþHWUWL
v dveh blokih, od katerih eden vsebuje
VSUHGQMRþHWUWFHORDOLUD]NRVDQRYQDMYHþSHW
NRVRYGUXJLGHOSD]DGQMRþHWUWUD]HQILOHMDY
enem kosu
– –YUDWSOHþHSOHþQDEUåRODLQSUVDV
VSRGQMLPGHORPSOHþHWD
– – drugo

0201
0201 10 00
iz 0201 10 00 10
0201 20
0201 20 20
iz 0201 20 20 10
0201 20 30
iz 0201 20 30 10
0201 20 50
iz 0201 20 50 10

0HVRJRYHMHVYHåHDOLRKODMHQR
– Trupi in polovice:
– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– Drugi kosi s kostmi:
– – NRPSHQ]LUDQHþHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQHVSUHGQMHþHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – nerD]NRVDQHDOLUD]NRVDQH]DGQMHþHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

320

0202 30 50

138

Carinska Posebna
stopnja dajatev
(SIT/kg)
4
5
1.8

64,00

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

91,00
91,00
91,00
91,00
109,00

1.8

56,00

1.8
1.8
1.8
1.8

83,00
83,00
83,00
83,00

1.8

89,00

1.8

89,00

1.8

89,00

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

320

528
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0201 20 90
iz 0201 20 90 10
0201 30 00
iz 0201 30 00 10
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– – drugo:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– Brez kosti :
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

0202
0202 10 00
iz 0202 10 00 10
0202 20
0202 20 10
iz 0202 20 10 10
0202 20 30
iz 0202 20 30 10
0202 20 50
iz 0202 20 50 10
0202 20 90
iz 0202 20 90 10
0202 30
0202 30 10

Meso goveje, zamrznjeno
– Trupi in polovice:
– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– Drugi kosi s kostmi:
– – "kompenzirane" þHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQHVSUHGQMHþHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – nerazkosane ali razNRVDQH]DGQMHþHWUWL
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– – drugo:
– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
– Brez kosti:
– –VSUHGQMHþHWUWLFHOHDOLUD]NRVDQHYQDMYHþ
SHWNRVRYYVDNDVSUHGQMDþHWUWSUHGVWDYOMHQDY
HQHP]DPU]QMHQHPEORNXNRPSHQ]LUDQHþHWUWL
v dveh blokih, od katerih eden vsebuje
VSUHGQMRþHWUWFHORDOLUD]NRVDQRYQDMYHþSHW
NRVRYGUXJLGHOSD]DGQMRþHWUWUD]HQILOHMD v
enem kosu:
iz 0202 30 10 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 50
– –YUDWSOHþHSOHþQDEUåRODLQSUVDV
VSRGQMLPGHORPSOHþHWD
iz 0202 30 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 90
– – drugo:
iz 0202 30 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0203
0203 11
0203 11 10
0203 11 90
0203 12
0203 12 11
0203 12 19
0203 12 90
0203 19
0203 19 11
0203 19 13

0HVRSUDãLþMHVYHåHRKODMHQRDOL]DPU]njeno
–6YHåHDOLRKODMHQR
– –WUXSLLQSRORYLFHVNRåR
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – drugo
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – šunke in njihovi kosi
– – – –SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
– – – drugo
– – drugo:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

9.0

–

5.45
5.45

39,00
39,00

5.45
5.45
5.45

57,00
57,00
57,00

5.45
5.45

64,00
64,00

1.555
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0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90

0203 21
0203 21 10
0203 21 90
0203 22
0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0203 29 90
0210

0210 11

0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19
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– – – – prsa s potrebušiQRLQPDãþRERNRVL
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
– – – drugo
– Zamrznjeno:
– – trupi in polovice:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – drugo
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – šunke in njihovi kosi
– – – –SOHþHWDLQQMLKRYLkosi
– – – drugo
– – drugo:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – SUVDVSRWUHEXãLQRLQPDãþRERNRVL
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
– – – drugo
0HVRLQGUXJLXåLWQLPHVQLNODYQLþQLL]GHONL
nasolMHQLYVODQLFLVXãHQLDOLSUHNDMHQLXåLWQD
PRNDLQ]GUREL]PHVDDOLL]GUXJLKNODYQLþQLK
izdelkov
–0HVRSUDãLþMH
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – nasoljena ali v slanici:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – –SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
– – – – posušena ali prekajena:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – –SOHþHWDLQQMLKRvi kosi
– – – drugo
– – prsi s potrebušnino in njihovi kosi:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – soljene ali v slanici
– – – – sušene ali prekajene
– – – drugo
– – drugo:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – soljeno ali v slanici:

5.45

64,00

5.45
5.45
5.45

64,00
64,00
64,00

5.45
5.45

39,00
39,00

5.45
5.45
5.45

57,00
57,00
57,00

5.45
5.45
5.45

58,00
58,00
58,00

5.45
5.45
5.45

58,00
58,00
58,00

5.45
5.45

111,00
111,00

5.45
5.45
5.45

111,00
111,00
111,00

5.45
5.45
5.45

57,00
57,00
57,00

778

83
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0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90

– – – – –SUHNDMHQHSUDãLþMHSRORYLFHDOL
njihovi kosi
– – – – – prekajene skrajšane polovice
WULþHWUWLQVNHVWUDQLFH DOLVUHGnji deli
– – – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – – ledja in njihovi kosi
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– – – – – – drugo
– – – – sušeno ali prekajeno:
– – – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – – ledja in njihovi kosi
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– – – – – – drugo
– – – drugo

0210 20
0210 20 10
0210 20 90

– Meso, goveje:
– – s kostmi
– – brez kosti

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
YHþNRWPDVPDãþREH
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – –]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQR
mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
YNOMXþQRNJ
– – – – drugo:
– – – – –]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQR
mas.%
– – – – –]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRW
PDVSDGRYNOMXþQRPDV.%
– – –]YVHEQRVWMRPDãþREQDGPDV
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
YNOMXþQRNJ
– – – – drugo

100

0DVORWHUGUXJHPDãþREHLQROMDGREOMHQLL]
mleka; mOHþQLQDPD]L
– Maslo:
– –]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQR
mas.%:
– – – naravno maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
YNOMXþQRNJ

100

0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70

0402 21

0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

0402 21 91
0402 21 99
0405
0405 10

0405 10 11

5.45

111,00

5.45

111,00

5.45
5.45

111,00
111,00

5.45
5.45

111,00
111,00

5.45
5.45

111,00
111,00

5.45
5.45
5.45

111,00
111,00
111,00

5.45
5.45

264,00
264,00

5.45

141,00

5.45

141,00

5.45

141,00

5.45

141,00

5.45

141,00

4.4

159,00

15
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0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
0405 20 90
0405 90
0405 90 10
0405 90 90
0808
0808 10
0808 10 10

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00

1101 00 11
1101 00 15

Št.
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– – – – drugo
– – – rekombinirano maslo
– – – sirotkino maslo
– – drugo
–0OHþQLQDPD]L
– –]YVHEQRVWMRPDãþREPDVDOLYHþ
vendar z manj kot 60 PDVPDãþREH
– –]YVHEQRVWMRPDãþREPDVDOLYHþSD
GRYNOMXþQR PDVPDãþREH
– –]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV
vendar z manj kot 80 PDVPDãþREH
– Drugo:
– –]YVHEQRVWMRPDãþREPDVDOLYHþ
PDãþREHWHU]QDMYHþ mas.% vode
– – drugo
-DERONDKUXãNHLQNXWLQHVYHåH
– Jabolka:
– – jabolka za predelavo, razsuta, od 16.
septembra do 15. decembra
– – drugo:
– – – vrste zlati delišes
– – – vrste granny smith
– – – druga
3ãHQLFDLQVRUåLFD
– Drugo:
– – druga pira, navadna pšeQLFDLQVRUåLFD
– – – drugo
3ãHQLþQDDOLPRNDL]PHãDQLFHåLWQDSRGODJL
pšenice
–3ãHQLþQDPRND
– – iz trde pšenice (Triticum durum)
– – iz navadne pšenice ali pirjevice

4.4
4.4
4.4
4.4

159,00
159,00
159,00
159,00

4.4

159,00

4.4

159,00

4.4

159,00

4.4

159,00

4.4

159,00

4.5

15,00

4.5
4.5
4.5

15,00
15,00
15,00

4.5

–

4.5
4.5

–
–

4.000

80.000
12.000
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PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0206

0206 10
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 95
0206 10 99

Poimenovanje

2
'UXJLXåLWQLNODYQLþQLL]GHONLL]JRYHMHJD
VYLQMVNHJDRYþMHJDNR]MHJDLQNRQMVNHJDPHVD
ter mesa oslov ali mesa mulLQPH]JRYVYHåL
ohlajeni ali zamrznjeni
–2GåLYDOLYUVWHJRYHGVYHåLDOLRKODMHQL
– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
– – drugi:
– – – jetra
– – – notranMDSUHSRQDPLãLþQDLQWHWLYQD
– – – drugo

Obseg
kvote
(tone)
3
333

Carinska Posebna
stopnja dajatev
(SIT/kg)
4
5

2.55

114,00

2.55
2.55
2.55

114,00
114,00
114,00

5.1

–

5.1
5.1

–
–

0206 29 91
0206 29 99

–2GåLYDOLYUVWHJRYHG]DPU]QMHQL
– – drugi:
– – – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
– – – drugi:
– – – –QRWUDQMDSUHSRQDPLãLþQDLQWHWLYQD
– – – – drugi

1003 00
1003 00 90

-HþPHQ
– Drug

70.000

7.7

–

1005
1005 90 00

Koruza
– Druga

120.000

7.7

–

1514

2OMHL]ROMQHUHSLFH RJUãþLFH DOLJRUþLFHin
njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda
NHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
–2OMHL]ROMQHUHSLFH]QLVNRYVHELQRHUXþQH
kisline in njegove frakcije:
– – Drugo:
– – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
prRL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo
– Drugo:
– – Drugo:
– – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – drugo

4.5

22,00

4.5

22,00

4.5

22,00

4.5

22,00

0206 29
0206 29 10

1514 19
1514 19 10
1514 19 90
1514 99
1514 99 10
1514 99 90

166

300
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1602
1602 50
1602 50 10

1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

Št.

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
drobovja ali krvi
– Goved:
– – nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
XåLWQLKNODYQLþQLKSURL]YRGRY GURERYLQH LQ
QHNXKDQHJDPHVDDOLXåLWQLKNODYQLþQLK
proizvodov
– – drugo:
– – – v nepredušnih posodah:
– – – – konzervirana govedina
– – – – drugo
– – – drugo

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13263
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5.45

243,00

5.45
5.45
5.45

243,00
243,00
243,00
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Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona
o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike
evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi
strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe št. 31/01), petega odstavka 75. člena zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in uredbe o
ratifikaciji sklepa št. 5/01 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01),
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o
novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)
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Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.
4. člen
Za kmetijske in ribiške izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini ter v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah.
5. člen
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih
kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, 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.
Za kmetijske proizvode po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“.
Za blago po poreklu iz Skupnosti navedeno v prilogi 6
k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko
Slovenijo plačuje carina po stopnjah določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
6. 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 in 3 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).

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;

7. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3., 4. in 5. 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 predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Skupnosti,
če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s
preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Skupnosti, se uporablja carinska
stopnja “prosto“.

8. 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 Sloveni-

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2002
uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske
skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju: Skupnosti).
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je, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše
naslednje štirimestne šifre:
– 1001 – za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1002 – za izdelke iz prilog 1, 2 in 3 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1003 – za izdelke iz prilog 4, 5 in 6 po poreklu iz
Skupnosti.
9. člen
Predpis iz prvega odstavka 7. člena te uredbe izda Vlada
Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 2001.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 334-07/2000-11
Ljubljana, 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 1
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna oznaka

Poimenovanje

.ROLþLQD
(v tonah)

1

2

3

Posebna
uvozna
dajatev
4(1)

Carinska
stopnja
5(1)

_____________________________________________________________________________________________
0202
Meso goveje, zamrznjeno
2.000
0202 10 00
– Trupi in polovice
78,45
4.5
iz 0202 10 00 10 – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
78,45
4.5
0202 20
– Drugi kosi s kostmi:
0202 20 10
– –NRPSHQ]LUDQHþHWUWL
85,50
4.5
iz 0202 20 10 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
85,50
4.5
0202 20 30
– – nerazkosane ali razkosane sprednjeþHWUWL
68,40
4.5
iz 0202 20 30 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
68,40
4.5
0202 20 50
– –QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQH]DGQMHþHWUWL
102,65
4.5
iz 0202 20 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
102,65
4.5
0202 20 90
– – drugo
102,65
4.5
iz 0202 20 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
102,65
4.5
0202 30
– Brez kosti:
0202 30 10
– –VSUHGQMHþHWUWLFHOHDOLUD]NRVDQHYQDMYHþSHWNRVRY
YVDNDVSUHGQMDþHWUWSUHGVWDYOMHQDYHQHP]DPU]QMHQHPEORNX
kompeQ]LUDQHþHWUWLYGYHKEORNLKRGNDWHULKHGHQYVHEXMH
VSUHGQMRþHWUWFHORDOLUD]NRVDQRYQDMYHþSHWNRVRYGUXJLGHO
SD]DGQMRþHWUWUD]HQILOHMDYHQHPNRVX
109,80
4.5
0202 30 50
– –YUDWSOHþHSOHþQDEUåRODLQSUVDVVSRGQMLPGHORPSOHþHWD
109,80
4.5
0202 30 90
– – drugo
131,75
4.5
_____________________________________________________________________________________________
0HVRSUDãLþMHVYHåHRKODMHQRDOL]DPU]njeno
0203
4.000
–6YHåHDOLRKODMHQR
0203 11
– –WUXSLLQSRORYLFHVNRåR
0203 11 10
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
7,08
5.5
0203 12
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNostmi:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
0203 12 19
– – – –SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
9,58
5.5
0203 19
– – drugo:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
0203 19 11
– – – – prednji deli in njihovi kosi
11,48
5.5
0203 19 13
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
11,48
5.5
0203 19 15
– – – –SUVDVSRWUHEXãLQRLQPDãþRERNRVL
11,48
5.5
– – – – drugo:
0203 19 55
– – – – – brez kosti
11,48
5.5
0203 19 59
– – – – – drugo
11,48
5.5
– Zamrznjeno:
0203 21
– – trupi in polovice:
0203 21 10
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
6,20
5.5
0203 22
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
0203 22 11
– – – – šunke in njihovi kosi
8,98
5.5
0203 22 19
– – – –SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
8,98
5.5
0203 29
– – drugo:
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
0203 29 11
– – – – prednji deli in njihovi kosi
10,18
5.5
0203 29 13
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
10,18
5.5
0203 29 15
– – – –SUVDVSRWUHEXãLQRLQPDãþRERNRVL
10,18
5.5
– – – – drugo:
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0203 29 55
– – – – – brez kosti
10,18
5.5
0203 29 59
– – – – – drugo
10,18
5.5
_____________________________________________________________________________________________
0HVRSUDãLþMHVYHåHRKODMHQRDOL]DPU]njeno
0203
–6YHåHDOLRKODMHQR
0203 12
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – –GRPDþLKSUDãLþHY
0203 12 11
– – – – šunke in njihovi kosi
900
pr
pr
_____________________________________________________________________________________________
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
600
0403 10
– Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali
kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
mašþRE
45,50
5.5
0403 10 11
– – – –GRYNOMXþQRPDV
0403 10 13
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
45,50
5.5
0403 10 19
– – – –YHþNRWPDV
45,50
5.5
– – –GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
0403 10 31
– – – –GRYNOMXþQRPDV
45,50
5.5
0403 10 33
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
45,50
5.5
0403 10 39
– – – –YHþNRWPDV
45,50
5.5
_____________________________________________________________________________________________
0406
Sir in skuta
0406 40
–6LU]PRGULPLDOLSRGREQLPLåODKWQLPLSOHVQLPLQDVWDOHY
jedru sira
200
0,50
4.5
_____________________________________________________________________________________________
0406 90
– Sir, drug
300
147,50
4.5
_____________________________________________________________________________________________
3DUDGLåQLNVYHåDOLRKODMHQ
0702 00 00
– od 1.oktobra do 31. maja
4.000
pr
pr
_____________________________________________________________________________________________
ýHEXODãDORWNDþHVHQSRULQGUXJHXåLWQHþHEXOQLFHVYHåDDOL
0703
ohlajena
0703 20 00
–ýHVHQ
200
pr
6.0
_____________________________________________________________________________________________
(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna uvozna
GDMDWHYNRWVWDGRORþHQLYSULORJLXSRUDEOMDWD]DYVHWDULIQHSRGãWHYLONHYRNYLUXQDYHGHQHWDULIQH
oznake.
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 2
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1

2

KoOLþLQD Y
tonah oz. hl)
3

Carinska
stopnja
4(1)

0HVRLQXåLWQLRGSDGNLSHUXWQLQHL]WDUãWVYHåH
ohlajeno ali zamrznjeno
– Od puranov:
0207 25
– – nerazrezani na kose, zamrznjeni
300
22.5
_____________________________________________________________________________________________
– Od rac, gosi in pegatk:
1.000
0207 32
– –QHUD]UH]DQHQDNRVHVYHåHDOLRKODMHQH
pr
0207 33
– – nerazrezane na kose, zamrznjene
pr
_____________________________________________________________________________________________
0303
Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa
iz tar. št. 0304
– Druge salmonide, razen jeter in iker:
0303 29 00
– – druge
100
pr
_____________________________________________________________________________________________
0DUHOLFHþHãQMHLQYLãQMHEUHVNYH YNOMXþQR]QHNWDULQDPL 
0809
VOLYHWUQXOMHVYHåH
0809 10 00
– Marelice
500
– – od 1. januarja do 20. junija
6.0
– – od 21. junija do 31. julija
7.5
– – od 1. avgusta do 31. decembra
6.0
_____________________________________________________________________________________________
1201 00
Sojina zrna, cela ali lomljena
200
pr
_____________________________________________________________________________________________
1602
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja
ali krvi
1602 20
–,]MHWHUNDWHUHNROLåLYDOL
500
– –JRVMDDOLUDþMDMHWUD
1602 20 11
– – – ki vsebujejo najmanj 75 mas.% polnomastnih jeter
pr
1602 20 19
– – – drugo
pr
_____________________________________________________________________________________________
1604
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadoPHVWNLSULSUDYOMHQLL]ULEMLKMDMþHF
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
1604 14
– – tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.)
100
8.0
_____________________________________________________________________________________________
1604 15
– – skuše
150
5.0
_____________________________________________________________________________________________
1604 19
– – druge:
100
– – – ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis):
1604 19 31
– – – –ILOHWL]QDQLNRWYOHþHQLILOHWL
12.5
1604 19 39
– – – – drugo
12.5
1604 19 50
– – – ribe vrste Orcynopsis unicolor
12.5
– – – druge:
1604 19 91
– – – – fileti, surovi, samo prekriti s kakršno koli oblogo ali
krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali neocvrti,
globoko zamrznjeni
12.5
– – – – druge:
1604 19 92
– – – – – trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
2.0
0207
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– – – – – saj ali morski losos (Pollachius virens)
12.5
– – – – – osliþ Merluccius spp., Urophycis spp.)
12.5
– – – – – aljaški saj (Theragra chalcogramma) in saj
(Pollachius pollachius)
12.5
1604 19 98
– – – – – druge
12.5
_____________________________________________________________________________________________
1604 20
– Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
120
– – druge:
1604 20 50
– – – sardine, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in
Scomber japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor
12.5
1604 20 70
– – – tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus
12.5
1604 20 90
– – – druge ribe
12.5
_____________________________________________________________________________________________
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95

3DUDGLåQLNSULSUDYOMHQDOLNRQ]HUYLUDQNDNRGUXJDþHNRWV
kisom ali ocetno kislino
2.700
pr
_____________________________________________________________________________________________
6DGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOLQGUXJDþHSULSUDYOMHQL
2008
ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
2008 50
– Marelice
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
2008 60
–ýHãQMHLQYLãQMH
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
200
pr
2008 70
–%UHVNYHYNOMXþQR]QHNWDULQDPL
_____________________________________________________________________________________________
9LQRL]VYHåHJDJUR]GMDYNOMXþQRRMDþHQDYLQDJUR]GQLPRãW
2204
razen tistega iz tar. št. 2009
12.000 hl
2204 10
–3HQHþDYLQD
pr
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:
2204 21
– –YSRVRGDKGRYNOMXþQRO
pr
_____________________________________________________________________________________________
2002

(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja,NRWMHGRORþHQDYSULORJL
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 3
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI

Tarifna oznaka

Poimenovanje

1

2

.ROLþLQD
(v tonah)
3

Carinska
stopnja
4(1)

Sladkorni proL]YRGL YNOMXþQR]EHORþRNRODGR EUH]NDNDYD
6.000
–äYHþLOQLJXPLSUHYOHþHQVVODGNRUMHPDOLQH
– –NLYVHEXMHPDVDOLYHþVDKDUR]H YNOMXþQR]LQYHUWQLPVODGNRUMHPL]UDåHQLPVVDKDUR]R 
1704 10 99
– – – drugo
pr
1704 90
– Drugo
– – drugo:
– – – drugo:
1704 90 71
– – – – kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene
pr
1704 90 75
– – – – karamele (toffee) in podobne sladkarije
pr
_____________________________________________________________________________________________
ýRNRODGDLQGUXJDåLYLODNLYVHEXMHMRNDNDY
1806
700
–'UXJDþRNRODGDYEORNLKSDOLFDh ali tablicah:
1806 31 00
– – polnjeni
pr
1806 32
– – nepolnjeni
pr
_____________________________________________________________________________________________
1806 90
– Drugo:
1806 90 70
– –SUHSDUDWLNLYVHEXMHMRNDNDY]DSULSUDYRSLMDþ
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
6ODGQLHNVWUDNWåLYLODL]PRNHGUREOMHQFHY]GUREDãNUREDLQ
1901
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava
YSUDKXYNROLþLQLPDQMNRW PDVSUHUDþXQDQRQD
SRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWD
QDGUXJHPPHVWXåLYLODL]L]GHONRYL]WDUãWGR
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega
SUDKXYNROLþLQLPDQMNRW PDVSUHUDþXQDQRQDSRSROQRPD
RGPDãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWDQDGUXJHP
mestu
1901 20 00
– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.
št. 1905
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
1902
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
GUXJLPLVQRYPL DOLGUXJDþHSULSUDYOMHQHNRWVRãSDJHWL
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
–1HSROMQHQHWHVWHQLQHQHNXKDQHLQQHGUXJDþHSULSUDYOMHQH:
1902 11 00
– – z jajci
2.200
pr
_____________________________________________________________________________________________
1905
Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za
IDUPDFHYWVNHSURL]YRGHREODWL]DSHþDWHQMHULåHYSDSLULQ
podobni izdelki
1.500
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
1905 31
– – sladki keksi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
1905 31 99
– – – – – drugi
pr
1905 32
– – vaflji in oblati:
– – – drugi:
1905 32 91
– – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
pr
1704
1704 10
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_____________________________________________________________________________________________
1905 40
–3UHSHþHQHFRSHþHQNUXKLQSRGREQLRSHþHQLL]GHONL
2.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
(1)
Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
R]QDNDVHFDULQVNDVWRSQMDNRWMHGRORþHQDYSULORJL
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 4
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja/

posebna
uvozna
dajatev
1

0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0710
0710 40 00
0711

0711 90
0711 90 30

2

3 (1)

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
– Jogurt:
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo
POHþQLKPDãþRE
– – – –GRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDV
– – – drXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – –GRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDV
– Drugo:
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo
POHþQLKPDãþRE
– – – –GRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDV
– – –GUXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – –GRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDVSDGRYNOMXþQRPDV
– – – –YHþNRWPDV

167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg

9UWQLQH WHUPLþQRQHREGHODQHDOLWHUPLþQRREGHODQHVSDURDOL
kuhanjem v vodi), zamrznjene
– Sladka koruza

8.3

9UWQLQH]DþDVQRNRQ]HUYLUDQH QSU]åYHSORYLPGLRNVLGRP
YVODQLFLåYHSODQLYRGLDOLGUXJLKUD]WRSLQDK]D]DþDVQR
konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano
– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
– – vrtnine:
– – – sladka koruza

8.3

118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg

167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
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1517

1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10

1704
1704 10

1704 90
1806
1806 10
1806 20

1806 31 00
1806 32
1806 90
1901

1901 10 00
1901 20 00
1901 90
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91

1901 90 99
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0DUJDULQDXåLWQHPHãDQLFHDOLSUHSDUDWLL]PDVWLLQROM
åLYDOVNHJDDOLUDVWOLQVNHJDL]YRUDDOLIUDNFLMUD]OLþQLKPDVWLDOL
olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti
ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
–0DUJDULQDUD]HQWHNRþHPDUJDULQH
– –NLYVHEXMHYHþNRWPDVGRYNOMXþQo 15 mas.%
POHþQLKPDãþRE
– Drugo:
– –NLYVHEXMHYHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
POHþQLKPDãþRE
6ODGNRUQLSURL]YRGL YNOMXþQR]EHORþRNRODGR EUH]NDNDYD
–äYHþLOQLJXPLSUHYOHþHQVVODGNRUMHPDOLQe
– –NLYVHEXMHPDVDOLYHþVDKDUR]H YNOMXþQR]LQYHUWQLPVODGNRUMHPL]UDåHQLPVVDKDUR]R 
– Drugo
ýRNRODGDLQGUXJDåLYLODNLYVHEXMHMRNDNDY
– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
–'UXJLL]GHONLYEORNLKPDVHQDGNJDOLYWHNRþHPVWDQMX
pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg
–'UXJDþRNRODGDYEORNLKSDOLFDKDOLWDEOLFDK
– – polnjeni
– – nepolnjeni
– Drugo
6ODGQLHNVWUDNWåLYLODL]PRNHGUREOMHQFHY]GUREDãNUREDLQ
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava
YSUDKXYNROLþLQLPDQMNRW PDVSUHUDþXQDQRQD
popolnoma odmaãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWD
QDGUXJHPPHVWXåLYLODL]L]GHONRYL]WDUãWGR
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega
SUDKXYNROLþLQLPDQMNRW PDVSUHUDþXQDQRQDSRSROQRPD
RGPDãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDin ne zajeta na drugem
mestu
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na
drobno
– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.
št. 1905
– Drugo:
– – ekstrakt slada:
– – –]YVHEQRVWMRVXKHJDHNVWUDNWDPDVDOLYHþ
– – – drugo
– – drugo:
– – –NLQHYVHEXMHPOHþQLKPDãþREVDKDUR]HL]RJOXNR]H
JOXNR]HDOLãNUREDDOLNLYVHEXMHPDQMNRWPDVPOHþQLK
PDãþREPDQMNRWPDVVaharoze (vštevši invertni sladkor)
ali izoglukoze, manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar.
SRGãWSDVRL]NOMXþHQLSUHKUDPEHQLSUHSDUDWLþHVRYSUDKXLQ
þHYVHEXMHMREODJRL]WDUãWGR
– – – drugo

15.0

15.0

20.3

16.5

20.3

20.3
20.3
12.8
20.3

15.0
15.0

15.0
15.0

15.0
18.8
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1902

1902 11 00
1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20

1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00

1904

1905

1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32

1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 40
1905 40 10
1905 40 90
1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40
1905 90 45
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Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
GUXJLPLVQRYPL DOLGUXJDþHSULSUDYOMHQHNRWVRãSDJHWL
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
–1HSROMQHQHWHVWHQLQHQHNXKDQHLQQHGUXJDþHSULSravljene:
– – z jajci
– – druge:
– – –NLQHYVHEXMHQDYDGQHSãHQLþQHPRNHDOL]GURED
– – – drugo
–3ROQMHQHWHVWHQLQHNXKDQHDOLQHNXKDQHDOLGUXJDþH
pripravljene:
– – druge:
– – – kuhane
– – – drugo
– Druge testenine
– Kuskus

15.0
15.0
15.0
9.0

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot
NRVPLþL]UQFDSHUOHLQYSRGREQLKREOLNDK

pr

3ULSUDYOMHQDåLYLODGREOMHQD]QDEUHNDQMHPDOLSUDåHQMHPåLW
DOLåLWQLKL]GHONRY QSUNRUX]QLNRVPLþL åLWD UD]HQNRUX]H 
Y]UQXDOLREOLNLNRVPLþHYDOLGUXJHREOLNH UD]HQPRNH
GUREOMHQFHYLQ]GURED SUHGNXKDQDDOLGUXJDþHSULSUDYOMHQD
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

15.0

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za
IDUPDFHYWVNHSURL]YRGHREODWL]DSHþDWHQMHULåHYSDSLULQ
podobni izdelki
– Hrustljavi kruh (krisp)

18.8

–.UXKLQSRGREQLL]GHONL]DþLQMHQL]LQJYHUMHP
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
– – sladki keksi
– – vaflji in oblati:
– – –SRSROQRPDDOLGHOQRSUHYOHþHQLVþRNRODGRDOLGUXJLPL
proizvodi, ki vsebujejo kakav:
– – – –YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRJ
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
– – – – drugi
–3UHSHþHQHFRSHþHQNUXKLQSRGREQLRSHþHQLL]GHONL
– –SUHSHþHQHF
– – drugo
– Drugo:
– – matzos
– –KRVWLMHNDSVXOH]DIDUPDFHYWVNHSURL]YRGHREODWLULåHY
papir in podobni proizvodi
– – drugo:
– – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira
DOLVDGMDLQNLYVXKHPVWDQMXQHYVHEXMHYHþNRWPDV
VODGNRUMHYQLWLYHþNRWPDVPDãþRE
– – –YDIOMLLQREODWL]YVHEQRVWMRYRGHYHþNRWPDs.%
– – – nesladki keksi (piškoti, krekerji)

22.5
33.8
33.8

20.3
20.3

20.3
20.3
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7.5

22.5
22.5
22.5
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1905 90 55

1905 90 60
1905 90 90
2001
2001 90
2001 90 30
2001 90 40

2004

2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005

2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 99

2008 99 85
2008 99 91

2101

2101 11
2101 12
2101 20

– – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem,
]DþLQMHQLDOLVROMHQL
– – – drugo:
– – – – z dodanimi sladili
– – – – drugo
9UWQLQHVDGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOLQSULSUDYOMHQL
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
– Drugo:
– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
– –\DPVODGHNNURPSLULQSRGREQLXåLtni deli rastlin, ki
vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba
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22.5
22.5
22.5

15.0
15.0

'UXJHYUWQLQHSULSUDYOMHQHDOLNRQ]HUYLUDQHGUXJDþHNRWY
kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št.
2006
– Krompir:
– – drugo:
– – – v oblikiPRNH]GUREDDOLNRVPLþHY
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

15.0

'UXJHYUWQLQHSULSUDYOMHQHDOLNRQ]HUYLUDQHGUXJDþHNRWY
kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.
št. 2006
– Krompir:
– –YREOLNLPRNH]GUREDDOLNRVPLþHY
– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

16.5
6.0

6DGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOLQGUXJDþHSULSUDYOMHQL
ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
–'UXJRYNOMXþQRPHãDQLFHUD]HQWLVWLKL]WDUSRGãW
19:
– – drugo:
– – – brez dodanega alkohola:
– – – – brez dodanega sladkorja:
– – – – – koruza, razen sladke koruze (Zea mays var.
saccharata)
– – – – –MDPVODGHNNURPSLULQSRGREQLXåLWQLGHOLUDVWOLQNL
YVHEXMHMRPDVDOLYHþãNURED
(NVWUDNWLHVHQFHLQNRQFHQWUDWLNDYHSUDYHJDþaja ali maté
þDMDLQSULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega
þDMDDOLPDWHþDMDSUDåHQDFLNRULMDLQGUXJLSUDåHQLNDYQL
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:
– – ekstrakti, esence ali koncentrati
– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega
koncentrata ali na osnovi kave
– Ekstrakti, esence in koncentratLSUDYHJDþDMDPDWpþDMDLQ
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
QDRVQRYLSUDYHJDþDMDDOLPDWpþDMD

16.5

4.5
4.5

7.5
7.5

7.5

Uradni list Republike Slovenije
2101 30
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–3UDåHQDFLNRULMDLQGUXJLSUDåHQLNDYQLQDGRPHVWNLWHU
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

3.7

Kvas DNWLYHQDOLQHDNWLYHQ GUXJLHQRFHOLþQLPLNURRUJDQL]PL
mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
– Aktivni kvas:
– – kultura kvasa
– – pekovski kvas:
– – – posušen
– – – drugo
– – drugo
–1HDNWLYQLNYDVGUXJLHQRFHOLþQLPLNURRUJDQL]PLPUWYL
– Pripravljeni pecilni praški

7.5
pr
7.5
pr
6.3

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane
]DþLPEHLQNRPELQLUDQHPHãDQLFH]DþLPEQLKsredstev;
JRUþLþQDPRNDLQ]GURELQSULSUDYOMHQDJRUþLFD
– Sojina omaka
–3DUDGLåQLNRYNHWFKXSLQGUXJHSDUDGLåQLNRYHRPDNH
–*RUþLþQDPRNDLQ]GURELQSULSUDYOMHQDJRUþLFD
– Drugo

7.3
10.1
9.3
10.0

2104 10
2104 20 00

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
VHVWDYOMHQDåLYLOD
– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe
–+RPRJHQL]LUDQDVHVWDYOMHQDåLYLOD

10.5
7.8

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava

20.3

2102
2102 10
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20
2102 30 00
2103

2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 90
2104

äLYLODNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWDQDGUXJHPPHVWX
– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste
snovi:
2106 10 20
– –EUH]POHþQLKPDãþREVDKDUR]HL]RJOXkoze, glukoze ali
škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mleþQLKPDãþRE
mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba
2106 10 80
– – drugo
2106 90
– Drugo:
2106 90 10
– – sirovi fondueji
2106 90 20
– – sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi
DURPDWLþQLKVQRYLYUVWNLVHXSRUDEOMDMRSULSURL]YRGQMLSLMDþ
– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:
2106 90 30
– – – izoglukozni sirupi
– – – drugo:
2106 90 51
– – – – laktozni sirupi
2106 90 55
– – – – glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup
2106 90 59
– – – – drugo
– – drugo:
2106 90 92
– – –NLQHYVHEXMHMRPOHþQLKPDãþREVDKDroze, izoglukoze,
glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.%
POHþQLKPDãþREPDVVDKDUR]HDOLL]RJOXNR]HPDV
glukoze ali škroba
2106 90 98
– – – drugo
iz 2106 90 98 10 – – – –GLHWHWLþQDKUDQD]DOMXGLVKXGLPLSUHVQRYQLPL
motnjami

1.5

2106
2106 10

5.3
7.5
4.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

9.0
9.0
pr
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2202 90

9RGHYNOMXþQRPLQHUDOQHYRGHLQVRGDYLFH]GRGDQLP
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge
EUH]DONRKROQHSLMDþH razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
XYUãþDMRYWDUãW
–9RGHYNOMXþQRPLQHUDOQHYRGHLQVRGDYLFH]GRGDQLP
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane
– Drugo

8.3
15.0

2203 00

Pivo iz slada

24.0

2205

Vermut in GUXJDYLQDL]VYHåHJDJUR]GMDDURPDWL]LUDQD]
rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

20.0

2202

2202 10 00

2208

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%;
GHVWLODWLOLNHUMLLQGUXJHDONRKROQHSLMDþHVNDWHURNROL
vsebnostjo alkohola
2208 20
– Alkoholne SLMDþHGREOMHQH]GHVWLODFLMRYLQDLQL]JUR]GMD
grozdnega drozga ali grozdnih tropin
2208 30
– Whisky
2208 40
– Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)
2208 50
– Gin in brinjevec
2208 90
– Drugo
_________________________________
(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
R]QDNDVHFDULQVNDVWRSQMDNRWMHGRORþHQDYSULORJL
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

25.0
18.9
25.0
25.0
25.0
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 5
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1

2

Posebna
uvozna
dajatev
3(1)

Carinska
stopnja
4(1)

0101 90 11
0101 90 30

äLYLNRQMLRVOLPH]JHLQPXOH
– Drugi:
– – konji:
– – – klavni
– – osli

pr
pr

pr
pr

0102
0102 90
0102 90 90

äLYRJRYHGR
– Drugo:
– – drugo

pr

pr

0103
0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90

äLYLSUDãLþL
– Drugi:
– – mase pod 50 kg:
– – – drugi
– –PDVHNJDOLYHþ
– – – drugi

pr

pr

pr

pr

0106

'UXJHåLYHåLYDOL

pr

pr

0203

0HVRSUDãLþMHVYHåHRKODMHQRDOL]DPU]njeno
–6YHåHDOLRKODMHQR
– –WUXSLLQSRORYLFHVNRåR
– – – drugo
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo
– Zamrznjeno:
– – trupi in polovice:
– – – drugo
– –ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

0101
0101 90

0203 11
0203 11 90
0203 12
0203 12 90
0203 19
0203 19 90
0203 21
0203 21 90
0203 22
0203 22 90
0203 29
0203 29 90
0205 00

0206

0206 10
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29

0HVRNRQMRVORYDOLPXOLQPH]JRYVYHåHRKODMHQR ali
zamrznjeno
'UXJLXåLWQLNODYQLþQLL]GHONLL]JRYHMHJDVYLQMVNHJDRYþMHJD
kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in
PH]JRYVYHåLRKODMHQLDOL]DPU]QMHQL
–2GåLYDOLYUVWHJRYHGVYHåLDOLRKODMHQL
– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
– – drugi:
– – – jetra
– – – drugo
–2GåLYDOLYUVWHJRYHG]DPU]QMHQL
– – jeziki
– – jetra
– – drugi:
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0206 29 10
0206 29 99
0206 30
0206 41
0206 49
0206 80
0206 90
0207

0207 13
0207 13 91
0207 14
0207 14 91
0207 26
0207 26 91
0207 27
0207 27 91
0207 34
0207 34 10
0207 34 90
0207 35
0207 35 91
0207 36

0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0208

0210

0210 99
0210 99 10

0210 99 71
0210 99 79

– – – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
– – – drugi:
– – – – drugi
–2GSUDãLþHYVYHåLDOLRKODMHQL
–2GSUDãLþHY]DPU]QMHQL
– – jetra
– – drugi
–'UXJLVYHåLDOi ohlajeni
– Drugi, zamrznjeni
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pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

0HVRLQXåLWQLRGSDGNLSHUXWQLQHL]WDUãWVYHåH
ohlajeno ali zamrznjeno
– Od kokoši vrste Gallus domesticus:
– –NRVLLQGURERYMHVYHåLDOLRKODMHQL
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – drobovje:
– – – – jetra
– Od puranov:
– –NRVLLQGURERYMHVYHåLDOLRKODMHQL
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – drobovje:
– – – – jetra
– Od rac, gosi in pegatk:
– –PDVWQDMHWUDVYHåDDOLRKODMHQD
– – – gosja
– – –UDþMD
– –GUXJRVYHåHDOLRKODMHQR
– – – drobovje:
– – – – jetra, razen mastnih jeter
– – drugo, zamrznjeno:
– – – drobovje:
– – – – jetra:
– – – – – mastna jetra gosi
– – – – – mastna jetra rac
– – – – – drugo

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

'UXJRPHVRLQGUXJLXåLWQLPHVQLNODYQLþQLL]GHONLVYHåH
ohlajeno ali zamrznjeno

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

0HVRLQGUXJLXåLWQLPHVQLNODYQLþQLL]GHONLQDVROMHQLY
VODQLFLVXãHQLDOLSUHNDMHQLXåLWQDPRNDLQ]GUREL]PHVDDOL
L]GUXJLKNODYQLþQLKL]GHONRY
–'UXJRYNOMXþQRXåLWQRPRNR]GUREL]PHVDLQGUXJLK
NODYQLþQLKL]GHONRY
– – drugo:
– – – meso:
– – – – konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno
– – – – drugo:
– – – – – perutninska jetra:
– – – – – – mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici
– – – – – – drugo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13279

0407 00
0407 00 90

3WLþMDMDMFDYOXSLQLVYHåDNRQ]HUYLUDQDDOLNXKDQD
– Druga

0408

3WLþMDMDMFDEUH]OXSLQHWHUMDMþQLUXPHQMDNLVYHåDVXãHQD
kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako
GUXJDþHNRQ]HUYLUDQD]GRGDWNRPVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO
ali brez njih
– Rumenjaki:
– – sušeni:
– – –QHSULPHUQL]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – drugi:
– – – neprLPHUQL]DþORYHãNRSUHKUDQR
– Drugo:
– – sušeno:
– – –QHSULPHUQR]DþORYHãNRSUHKUDQR

0408 11
0408 11 20
0408 19
0408 19 20
0408 91
0408 91 20
0410 00 00

0501 00 00

0502

0503 00 00

0504 00 00

0505

0505 10
0505 10 10
0506

0507

0508 00 00

0510 00 00

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

8åLWQLL]GHONLåLYDOVNHJDL]YRUDNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWL
na drugem mestu

pr

pr

ýORYHãNLODVMHVXURYLXPLWLDOLQHXPLWLUD]PDãþHQLDOLQHUD]PDãþHQLRGSDGNLþORYHãNLKODV

pr

pr

âþHWLQHLQGODNHGRPDþLKDOLGLYMLKSUDãLþHYMD]EHþHYDGODND
za izdeloYDQMHãþHWNRGSDGNLWHKãþHWLQDOLGODN

pr

pr

.RQMVNDåLPDLQRGSDGNLNRQMVNHåLPH]ORåHQLYSODVWHKDOL
ne, s podlago ali brez podlage

pr

pr

äLYDOVNDþUHYDPHKXUMLLQåHORGFL UD]HQULEMLK FHOLDOLY
NRVLKVYHåLRKODMHQLVODQLYVODQLFLNXKDQLDOLGLP ljeni

pr

pr

.RåHLQGUXJLGHOLSWLFVSHUMHPLQSXKRPSerje in deli perja
(z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
REGHODQLUD]HQVþLãþHQMHPGH]LQILFLUDQMHPDOLSULSUDYOMDQMHP
za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja
– Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:
– – surovo

pr

pr

.RVWLLQVWUåHQLURJRYVXURYLUD]PDãþHQLHQRVWDYQRSULSUDYOMHQL WRGDQHUD]UH]DQLYREOLNH QDPRþHQLYNLVOLQRDOLEUH]
åHODtine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

pr

6ORQRYDNRVWåHOYRYLQDNLWRYDNRVW dlake kitove kosti,
URJRYLSDURåNLNRSLWDQRKWLNUHPSOMLLQNOMXQLVXURYRDOL
enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni,
vendar dUXJDþHQHREGHODQLRNOHSLPHKNXåFHYUDNRYDOL
LJORNRåFHYVLSLQHNRVWLVXURYLHQRVWDYQRSULSUDYOMHQLWRGD
nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

pr

$PEUDVLYDNDVWRUHXPFLEHWLQPRãXVNDQWDULGHåROþL
posušeni ali neposXãHQLåOH]HLQGUXJHåLYDOVNHVQRYLVYHåL
RKODMHQLDOL]DPU]QMHQLDOLNDNRGUXJDþH]DþDVQRNRQ]HUYLUDQL
ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

pr
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0511

0511 91
0511 99
0601

0602
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90
0602 90 10
0602 90 30

0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70

0602 90 91
0602 90 99
0603

0603 10
0603 10 80
0603 90 00
0604

0604 10
0604 10 90
0604 91
0604 99
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3URL]YRGLåLYDOVNHJDL]YRUDNLQLVRQDYHGHQLLQQH]DMHWLQD
drugem mestu; mrtYHåLYDOLL]LQSRJODYMDQHXSRUDEQH]D
þORYHãNRSUHKUDQR
– Drugo:
– –L]GHONLL]ULEDOLUDNRYPHKNXåFHYDOLGUXJLKYRGQLK
QHYUHWHQþDUMHYPUWYHåLYDOLL]SRJODYMD
– – drugo

pr
pr

pr
pr

ýHEXOQLFHJRPROMLNRUHQLQVNLgomolji, stebelni gomolji,
åLYLFHLQNRUHQLNHYPLUXMRþHPVWDQMXUDVWRþHDOLFYHWRþH
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

'UXJHåLYHUDVWOLQH YãWHYãLQMLKRYHNRUHQLQH SRWDNnjenci in
FHSLþLJREMLPLFHOLML
–1HXNRUHQLQMHQLSRWDNQMHQFLLQFHSLþL
–'UHYMHJUPLþHYMHLQJUPRYMHFHSOMHQRDOLQHFHSOMHQRNL
URGLXåLWQRVDGMHDOLRUHãþNH
–5RGRGHQGURQLLQD]DOHMH VOHþL FHSOMHQLDOLQHFHSOMHQL
– Vrtnice, cepljene ali necepljene
– Drugo:
– – gobji micelij
– – sadike zelenjave in jagod
– – drugo:
– – –QDSURVWHPUDVWRþHUDVWOLQH
– – – –GUHYMHLQJUPLþHYMH
– – – – – gozdno drevje
– – – – – drugo:
– – – – – – ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline
– – – – – – drugo
– – – –GUXJHQDSURVWHPUDVWRþHUDVWOLQH
– – – – – trajnice
– – – – – drugo
– – – sobne rastline:
– – – – ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen
kaktej
– – – – drugo:
– – – – –FYHWRþHUDVWOLQH]EUVWLDOLFYHWRYLUD]HQNDNWHM
– – – – – drugo
Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras,
VYHåHSRVXãHQRSREDUYDQREHOMHQRLPSUHJQLUDQRDOLGUXJDþH
pripravljeno
–6YHåH
– – drugo
– Drugo
Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov,
LQWUDYHPDKRYLLQOLãDMLSULPHUQL]DãRSNHDOL]DRNUDVVYHåL
SRVXãHQLSREDUYDQLEHOMHQLLPSUHJQLUDQLDOLGUXJDþH
pripavljeni
– Mahovi in lišaji:
– – drugo
– Drugo:
– –VYHåH
– – drugo
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0701
0701 10 00

.URPSLUVYHåDOLRKODMHQ
– Semenski

pr

pr

0703

ýHEXODãDORWNDþHVHQSRULQGUXJHXåLWQHþHEXOQLFHVYHåDDOL
ohlajena
–ýHEXODLQãDORWND
– –þHEXOD
– – –þHEXOþHN

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

9UWQLQH]DþDVQRNRQ]HUYLUDQH QSU]åYHSORYLPGLRNVLGRP
YVODQLFLåYHSODQLYRGLDOLGUXJLKUD]WRSLQDK]D]DþDVQR
konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano
– Kapre

pr

pr

Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne
nadalje pripravljene
– Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
– – sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
– – – semenski hibridi

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

0703 10
0703 10 11
0709
0709 59
0709 59 10
0709 59 30
0709 60
0709 60 91
0709 60 95
0709 90
0709 90 40
0711

0711 30 00
0712
0712 90
0712 90 11
0713
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33
0713 33 10
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90
0714

0714 20
0714 90

Druge vrtnine, sveåHDOLRKODMHQH
–8åLWQHJREHLQJRPROMLNH
– – druge:
– – –OLVLþNH
– – – prašnikarice
– Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta:
– – druge:
– – – za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi capsicum
oljnih smol
– – –]DLQGXVWULMVNRSURL]YRGQMRHWHULþQLKROMDOLVPRO
– Drugo:
– – kapre

6XãHQHVWURþQLFHY]UQXROXãþHQHDOLQHROXãþHQHDOL]GUREOMHQH
– Grah (Pisum sativum)
–ýLþHULND JDUEDQ]RV
–)LåRO Vigna spp., Phaseolus spp.):
– –ILåROYUVWHVigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata
(L.) Wilczek
– –ILåROGUREQLUGHþL Adzuki, Phaseolus ali Vigna
angularis)
– –QDYDGQLILåROYãWHYãLEHOL Phaseolus vulgaris):
– – – semenski
– – drug
–/HþD
– Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor)
– Druge
Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, sladki
krompir in podobne korenovke in gomoljnice z visokim
GHOHåHPãNUREDDOLLQXOLQDVYHåLRKODMHQL]DPU]QMHQLDOL
SRVXãHQLFHOLDOLUD]UH]DQLDOLYSHOHWLKVWUåHQLVDJRYHJD
drevesa
– Sladki krompir
– Drugo:
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0714 90 90

– – drugo

pr

pr

0801

.RNRVRYLRUHKLEUD]LOVNLRUHKLLQDNDåX LQGLMVNL RUHKLVYHåL
DOLVXKLROXãþHQLDOLQHROXãþHQL

pr

pr

0802

'UXJLRUHãNLVYHåLDOLVXKLQHROXãþHQLDOLROXãþHQL

pr

pr

0803 00

%DQDQHYNOMXþQRUDMVNHVPRNYHVYHåHDOLVXKH

pr

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta,
VYHåLDOLVXKL

pr

pr

0805

$JUXPLVYHåLDOLVXKL

pr

pr

0806
0806 20

*UR]GMHVYHåHDOLVXKR
– Suho

pr

pr

0807

'LQMHOXEHQLFHLQSDSDMDVYHåH

pr

pr

0808
0808 20
0808 20 90

JabolkDKUXãNHLQNXWLQHVYHåH
– Hruške in kutine:
– – kutine

pr

pr

0810

'UXJRVDGMHVYHåH

0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

–
–
–
–

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

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
– Drugo:
– – drugo:
– – –VDGHåLvrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium
angustifolium
– – –þHãQMHLQYLãQMH
– – – tropsko sadje in tropski orehi

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

0811 90
0811 90 70

0811 90 85
0812

0812 10 00
0812 90
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 60
0812 90 70

0812 90 99
0813
0813 10 00

Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
Durian
Drugo

6DGMHLQSORGRYL]DþDVQRNRQ]HUYLUDQL QSU]åYHSORYLP
dioksiGRPYVODQLFLYåYHSODQLYRGLDOLYGUugih raztopinah za
konzerviranje), vendar v takšnem stanju neustrezni za
takojšnjo prehrano
–ýHãQMHLQYLãQMH
– Drugo:
– – papaje
– –ERURYQLFH VDGHåLYUVWHVaccinium myrtillus)
– – maline
– –JXDYHPDQJLPDQJRVWLQLWDPDULQNHMDERONDFKDVHZOLþL
slive sapodillo, pasijonsko sadje, karambola, pitaja in tropski
RUHãþNL
– – drugo
6DGMHVXKRUD]HQWLVWHJDNLVHXYUãþDYWDU. št. od 0801 do
0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja
– Marelice
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0813 30 00
0813 40
0813 40 10
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50
0814 00 00
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– Jabolka
– Drugo sadje:
– –EUHVNYHYNOMXþQR]QHNWDULQDPL
– – papaja
– – tamarinde
– –MDERONDFKDVHZOLþLVOLYHVDSRGLOORSDVLMRQVNRVDGMH
karambola in pitaja
– – drugo
– Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja
Lupine agrumov ali dinj in OXEHQLFVYHåH]DPU]QMHQHVXKH
DOL]DþDVQRNRQ]HUYLUDQHYVODQLFLåYHSODQLYRGLDOLYGUXJLK
raztopinah za konzerviranje

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

0901 11 00
0901 12 00
0901 90
0901 90 10

.DYDSUDåHQDDOLQHSUDåHQD]DOLEUH]NRIHLQDOXSLQHLQ
NRåLFHNDYHNDYQLQDGRPHVWNLNLYVHEXMHMRNDNUãHQNROL
odstotek kave
–.DYDQHSUDåHQD
– – s kofeinom
– – brez kofeina
– Drugo:
– –OXSLQLFHLQNRåLFHNDYH

0902

ýDMSUDYLDURPDWL]LUDQDOLQH

pr

pr

0903 00 00

0DWpþDM

pr

pr

0904

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu
Capsicum ali Pimenta

pr

pr

0906
0906 20 00

Cimet in skorja cimetovega drevesa
– Zdrobljen ali zmlet

pr

pr

0907 00 00

.OLQþNL FHOLSORGRYLSRSNLLQSHFOML

pr

pr

0908

0XãNDWQLRUHãþHNPDFLVLQNDUGamom

pr

pr

0909

6HPHMDQHåDEDGLMDQ ]YH]GDVWLMDQHå NRPDUþNDNRULDQGUD
orientalske kumine in brina

pr

pr

,QJYHUåDIUDQNXUNXPDPDWHULQDGXãLFDORYRUMHYOLVWFXUU\
LQGUXJH]DþLPEH

pr

pr

1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19

Koruza
– Semenska:
– – hibridna:
– – – štirilinijski in top cross hibridi
– – – trilinijski hibridi
– – – dvolinijski hibridi
– – – drugo

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

1007 00
1007 00 10

Sorgo v zrnu
– Hibridi za setev

pr

pr

1008
1008 30 00

Ajda, proso, ptiþMHVHPHGUXJDåLWD
–3WLþMHVHPH EDU

pr

pr

0901

0910

1005
1005 10
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1209

Seme, plodovi in trosi za setev

pr

pr

1210

+PHOMVYHåDOLVXãHQYNOMXþQR]GUREOMHQDOL]POHWDOLY
peletih, lupulin

pr

pr

5DVWOLQHLQQMLKRYLGHOL YNOMXþQRVHPHQDLQSORGRYL VYHåLDOL
sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se
uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene

pr

pr

pr

pr

1211

1212

1212 10
1212 30 00

1212 99
1212 99 80
1214

1214 90
1302

1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19
1302 19 05
1302 19 98

1302 32

1302 32 90
1302 39 00
1501 00

1501 00 11

5RåLþLPRUVNHLQGUXJHDOJHVODGNRUQDSHVDVODGNRUQLWUV
VYHåLRKODMHQLDOL]DPU]QMHQLDOLVXãHQL]POHWLDOLQHNRãþLFH
LQMHGUFDL]VDGQLKNRãþLFLQGUXJLUDVWOLQVNLSURL]YRGL
YNOMXþQRVNRUHQLQRFLNRULMHQHSUDåHQRYUVWHCichorium
intybus sativum) vrst, ki se uporablMDMRSUHGYVHP]DþORYHãNR
prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
–5RåLþLYNOMXþQRVVHPHQRP
–.RãþLFHLQMHGUDL]PDUHOLþQLKEUHVNRYLK YNOMXþQRL]
QHNWDULQ LQVOLYRYLKNRãþLF
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo

pr

pr

pr

pr

Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna,
GHWHOMDHVSDU]HWDNUPQLRKURYWYROþMLEREJUDãLFDLQSRGREQL
pridelki za krmo, tudi v peletih
– Drugo

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in
pektati; agar-aJDULQGUXJHVOX]LWHUVUHGVWYD]D]JRãþHYDQMH
dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani
– Rastlinski sokovi in ekstrakti:
– – iz sladkih koreninic
– – hmelja
– –EROKDþDDOLUastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon
– – drugi:
– – – vanilijeva oljna smola
– – – drugi:
– – – – drugi
–6OX]LLQVUHGVWYD]D]JRãþHYDQMHGREOMHQLL]UDVWOLQVNLK
proizvodov, modificirani ali nemodificirani:
– –VOX]LLQVUHGVWYD]D]JRãþHYDQMHHNVWUDKLUDQLL]URåLþHY
URåLþHYLKVHPHQDOLVHPHQDJLDUDPRGLILFLUDQLDOL
nemodificirani:
– – – iz semena giara
– – drugi
3UDãLþMDPDãþRED YNOMXþQR]PDVWMR LQSLãþDQþMDPDãþRED
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
–3UDãLþMDPDãþRED YNOMXþQR]PDVWMR 
– – za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
þORYHãNRSUHKUDQR
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1502 00

1503 00

1504
1504 10
1504 20
1507
1507 10
1507 90
1507 90 10

1512

1512 11
1512 19
1512 19 10

1512 21
1512 29
1513

1514

1514 11
1514 19
1514 19 10

1514 91
1514 99
1514 99 10

1515

1515 11 00
1515 19
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0DãþREHåLYDOLYUVWHJRYHGRYDFLn koz, razen tistih iz tar. št.
1503

pr

pr

6WHDULQL]XåLWQHSUDãLþMHPDVWLROMHL]XåLWQHSUDãLþMHPDVWL
oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali
NDNRGUXJDþHSULSUDYOMHQL

pr

pr

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije,
SUHþLãþHQLDOLQHSUHþLãþHQLWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQL
– Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter
– Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Sojino olje in njegove frDNFLMHSUHþLãþHQRDOLQHSUHþLãþHQR
WRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
–6XURYRROMHYNOMXþQRGHJXPLUDQR EUH]VPROH
– Drugo:
– –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]DSURL]YRGQMR
KUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
2OMHL]VRQþQLþQLKVHPHQVHPHQåDIUDQLNHLQERPEDåHYHJD
VHPHQDLQQMLKRYHIUDNFLMHSUHþLãþHQRDOLQHSUHþLãþHQRWRGD
NHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
–2OMHL]VRQþQLFLQåDIUDQLNHLQQMHJRYHIUDNFLMH
– – surovo olje
– – drugo:
– – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
–2OMHL]ERPEDåHYHJDVHPHQDLQQMHJRYHIUDNFLMH
– –VXURYRROMH]L]ORþHQLPJRVLSRORPDOLQH
– – drugo

pr

pr

pr
pr

pr
pr

OljHNRNRVRYHJDRUHKD NRSUH SDOPRYHJDMHGUD NRãþLFH 
palmovega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali
QHUDILQLUDQRWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

2OMHL]ROMQHUHSLFH RJUãþLFH DOLJRUþLFHLQQMHJRYHIUDNFLMH
rafinirano ali nerafinirano,WRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
–2OMHL]ROMQHUHSLFH]QLVNRYVHELQRHUXþQHNLVOLQHLQ
njegove frakcije:
– – Surovo olje
– – Drugo:
– – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKrano
– Drugo:
– – Surovo olje
– – Drugo:
– – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
'UXJHUDVWOLQVNHPDVWLLQROMDQHKODSQD YNOMXþQR]MRMRED
oljem LQQMLKRYHIUDNFLMHSUHþLãþHQLDOLQHSUHþLãþHQLWRGD
NHPLþQRQHPRGLILFLUDQL
– Laneno olje in njegove frakcije:
– – surovo olje
– – drugo
– Koruzno olje in njegove frakcije:
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1515 21
1515 29
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90
1515 90 15

– – surovo olje
– – drugo
– Ricinusovo olje in njegove frakcije
– Tungovo olje in njegove frakcije
– Sezamovo olje in njegove frakcije
– Drugo
– – jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek;
njihove frakcije
iz 1515 90 15 10 – – – oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove
frakcije

1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31
1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60

1515 90 91
1515 90 99
1516

1516 20

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

– – olje iz tobakovega semena in njegove frakcije:
– – – surovo olje:
– – – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SUR]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SUR]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUehrano
– – – – drugo
– – druga olja in njihove frakcije:
– – – surova olja:
– – – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – – drugo:
– – – – – trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
YNOMXþQRNJ
– – – – –WUGQDGUXJDWHNRþD
– – – drugo:
– – – –]DWHKQLþQHDOLLQGXVWULMVNHQDPHQHUD]HQ]D
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – – drugo:
– – – – – trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
YNOMXþQRNJ
– – – – –WUGQDGUXJDWHNRþD
0DVWLLQROMDåLYDOVNHJDDOLUDVWOLQVNHJDL]YRra in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani
– Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – olja iz repinega semena, lanenega semHQDUHSLþQHJD
VRQþQLþQHJDVHPHQDL]VHPHQDLOLSDNDULWDPDNRUHWXOXNXQH
DOLSDOPRYLKRUHKRY]DWHKQLþQRLQLQGXVWULMVNRUDERUD]HQ]D
SURL]YRGQMRåLYLO]DþORYHãNRSUHKUDQR
– – – – druga:
– – – – – olja iz arašidov (zemeljskih RUHãþNRY VHPHQ
ERPEDåDVRMHDOLVRQþQLFHGUXJDROMDNLYVHEXMHMRPDQMNRW
PDVSURVWLKPDãþREQLKNLVOLQL]Y]HPãLROMDL]SDOPRYLK
jedrc, ilipa, kokosovih orehov, repinega semena, ali iz semena
kopaibe
– – – – – druga
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pr
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pr
pr
pr
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pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr
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1518 00

1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91

1518 00 95
1518 00 99
1522 00

1522 00 91
1522 00 99
1603 00
1603 00 80
2001
2001 90
2001 90 10
2006 00
2006 00 10
2008

2008 19
2008 19 11

2008 19 13
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äLYDOVNHDOLUDVWOLQVNHPDVWLLQROMDLQQMLKRYHIUDNFLMHNXKDni,
RNVLGLUDQLGHKLGULUDQLåYHSODQLSLKDQLSROLPHUL]LUDQLV
VHJUHYDQMHPYYDNXXPXDOLYLQHUWQHPSOLQXDOLGUXJDþH
NHPLþQRPRGLILFLUDQLUD]HQWLVWLKL]WDUãWPHãDQLFHDOL
preparDWLL]åLYDOVNLKDOLUDVWOLQVNLKPDVWLWHUROMDOLL]IUDNFLMH
UD]OLþQLKPDVWLDOLROML]WHJDSRJODYMDQHXVWUH]QL]DSUHKUDQR
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu
–3ULSUDYOMHQDUDVWOLQVNDROMDWHNRþDPHãDQD]DWHKQLþQHDOL
industrijVNHQDPHQHUD]HQ]DSULSUDYRKUDQH]DþORYHãNR
prehrano:
– – surova
– – druga
– Drugo:
– –åLYDOVNHDOLUDVWOLQVNHPDãþREHLQROMDLQQMLKRYHIUDNFLMH
NXKDQLRNVLGLUDQLGHKLGULUDQLåYHSODQLSLKDQL polimerizirani
VVHJUHYDQMHPYYDNXXPXDOLYLQHUWQHPSOLQXDOLGUXJDþH
NHPLþQRPRGLILFLUDQLUD]HQWLVWLKL]WDUãW
– – drugo:
– – –QHXåLWQHPHãDQLFHDOLSULSUDYNLL]åLYDOVNLKDOLL]åLYDOVNLKLQUDVWOLQVNLKPDãþRELQROMLn njihovih frakcij
– – – drugo

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

'HJUDV VWURMDUVNDPDãþRED RVWDQNLGREOMHQLSULSUHGHODYL
PDãþRELQYRVNRYåLYDOVNHJDWHUUDVWOLQVNHJDL]YRUD
–2VWDQNLSUHGHODYHPDãþREDOLåLYDOVNLKLQUDVWOLQVNLK
voskov:
– – drugo:
– – – oljne in milne usedline
– – – drugo

pr
pr

pr
pr

(NVWUDNWLLQVRNRYLL]PHVDULEUDNRYPHKNXåFHYLQGUXJLK
YRGQLKQHYUHWHQþDUMHY
– Drugo

pr

pr

9UWQLQHVDGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOin, pripravljeni
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
– Drugo:
– –PDQJRPRþQR]DþLQMHQ

pr

pr

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

pr

pr

pr

pr

pr

pr

6DGMHRUHãNLLQGUXJLXåLWQLGHOLUDVWOLQGUXJDþHSULSUDYOMHQL
ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
– Oreški, arašidi in drugDVHPHQDYNOMXþQRPHãDQLFH
– –GUXJRYNOMXþQRPHãDQLFH
– – –YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRYHþNRWNJ
– – – –WURSVNLRUHKLPHãDQLFHNLYVHEXMHMRPDVDOLYHþ
WURSVNLKRUHKRYLQWURSVNLKVDGHåHY
– – – – drugo:
– – – – –SUDåHQLPDQGOMLLQSLVWDFLMH
– – –YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – –WURSVNLRUHKLPHãDQLFHNLYVHEXMHMRPDVDOLYHþ
WURSVNLKRUHKRYLQWURSVNLKVDGHåHY
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2008 19 51
2008 19 59

2008 92

2008 92 72

2008 99

2008 99 41

2008 99 51
2301

2302
2302 50 00
2303

2303 10

2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00

2305 00 00

2306

– – – – –SUDåHQL tropski orehi
– – – – – drugo
–'UXJRYNOMXþQRPHãDQLFHUD]HQWLVWLKL]WDUSRGãW
19:
– – mešanice:
– – – ki ne vsebuje dodanega alkohola:
– – – – ki vsebujejo dodani sladkor:
– – – – – drugo:
– – – – – –PHãDQLFHVDGMDYNDWHULKGHOHåHQHYUVWHVDGMDQH
presega 50 mas.% skupne mase sadja:
– – – – – – –L]WURSVNLKVDGHåHY YãWHYãLPHãDQLFHNL
YVHEXMHMRPDVDOLYHþWURSVNLKVDGHåHYLQWURSVNLK
orehov)
– – drugo:
– – – brez dodanega alkohola:
– – – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto
YVHELQRYHþNRWNJ
– – – – – ingver
– – – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto
YVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ingver
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pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali
UDNRYPHKNXåFHYDOLGUXJLKYRGQLKQHYUHWHQþDUMHY
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki

pr

pr

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi
REGHODYLåLWDOLVWURþQic, nepeletizirani ali peletizirani
–,]OHJXPLQR]QLKUDVWOLQ VWURþQLF

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

2OMQHSRJDþHLQGUXJLWUGQLRVWDQNLGREOMHQLSULHNVWUDNFLML
olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

pr

2OMQHSRJDþHLQGUXJLWUGQLRVWDQNLGREOMHQLSULHNVWUDNFLML
olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

pr

2OMQHSRJDþHLQGUXJLWUGQLRVWDQNLGREOMHQLSULHNVWUDNFLML
UDVWOLQVNLKPDãþREDOLROMUD]HQWLVWLKL]WDUãWLQ
nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

pr

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
– Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:
– –RVWDQNLSULSURL]YRGQMLãNUREDL]NRUX]H UD]HQ]JRãþHQLK
WHNRþLQ]DQDPDNDQMH ]YVHEQRVWMRSURWHLQRYUDþXQDQRQD
suh proizvod:
– – –GRYNOMXþQRPDV
– – drugo
– Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi
odpadki pri proizvodnji sladkorja
– Odpadki in ostanki iz pivovarn in destilarn

Uradni list Republike Slovenije
2307 00
2307 00 11
2307 00 90
2308 00

2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309
2309 90
2309 90 20

2309 90 51

2309 90 93
2309 90 95

(1)

Št.
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Vinska usedlina; vinski kamen
– Vinska usedlina:
– – katere skupni masni odstotek alkohola ne presega 7,9
PDVYVHEQRVWVXKHVQRYLSDMHYHþNRWPDV
– Vinski kamen
Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi
rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali
QHSHOHWL]LUDQLNLVHXSRUDEOMDMRNRWNUPD]DåLYDOLNLQLVR
navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Grozdne tropine:
– – katerih skupni masni odstotek alkohola ne presega 4,3
mas.%, vsebnost suhe snovi pa ni manjša od 40 mas.%
–äHORGLQGLYMLNRVWDQMSXOSHDOLWURSLQHGUXJHJDVDGMDUD]HQ
grozdja
– Drugo
,]GHONLNLVHXSRUDEOMDMRNRWNUPD]DåLYDOL
– Drugo:
– – proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba št. 5 k
temu poglavju
– – drugo:
– – – ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup,
PDOWRGHNVWULQDOLPDOWRGHNVWULQVNLVLUXSXYUãþHQHYWDUSRGãW
1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106
DOLPOHþQHSURizvode:
– – – – ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:
– – – – –NLYVHEXMHMRYHþNRWPDVãNURED
– – – – – –NLQHYVHEXMHMRPOHþQLKSURL]YRGRYDOLNL
vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov
– – – drugo:
– – – – predmešanice - premiksi
– – – – drugo:
– – – – –NLYVHEXMHMRPDVDOLYHþKROLQNORULGDQD
organskem ali anorganskem nosilcu

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna uvozna
GDMDWHYNRWVWDGRORþHQLYSULORJLXSRUDEOMDWD]DYVHWDULIQHSRGãWHYLONHYRNYLUXQDYHGHQHWDULIQH
oznake.
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 6
KMETIJSKI IZDELKI

Tarifna oznaka

1

1512

1512 19
1512 19 91
1512 19 99
1514

1514 19
1514 19 90
1514 99
1514 99 90

Poimenovanje

2

2OMHL]VRQþQLþQLKVHPHQVHPHQåDIUDQLNHLQERPEDåHYHJD
VHPHQDLQQMLKRYHIUDNFLMHSUHþLãþHQRDOLQHSUHþLãþHQRWRGD
NHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
–2OMHL]VRQþQLFLQåDIUDQLNHLQQMHJRYHIUDNFLMH
– – drugo:
– – – drugo:
– – – –ROMHL]VRQþQLþQLKVHPHQ
– – – –ROMHåDIUDQLNH
2OMHL]ROMQHUHSLFH RJUãþLFH DOLJRUþLFHLQQMHJRYHIUDNFLMH
UDILQLUDQRDOLQHUDILQLUDQRWRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQR
– 2OMHL]ROMQHUHSLFH]QLVNRYVHELQRHUXþQHNLVOLQHLQ
njegove frakcije:
– – Drugo:
– – – drugo
– Drugo:
– – Drugo:
– – – drugo

Posebna
uvozna
dajatev
3

Carinska
stopnja
4

pr
pr

9.0
9.0

pr

9.0

pr

9.0
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5506.

Št.

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

Na podlagi 7. člena uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja
med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št.
111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o
poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za
izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi Zapisnika
trgovinskega pogajanja med Komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V naslovu odloka o preferencialnih pravilih o poreklu
blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št.
123/00) se za besedami “v letu 2001” dodajo besede “in
v letu 2002”.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 334-07/2000-10
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5507.

Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Herce-
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govino (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 31/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Bosne
in Hercegovine.
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 kmetijske in živilske izdelke ter industrijske
izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Bosne in Hercegovine, se uporablja carinska stopnja
“prosto“.
Za kmetijske in živilske izdelke v smislu prejšnjega
odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 1. do 24. poglavje
kombinirane nomenklature, za industrijske izdelke pa izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature.
4. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. 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 s Protokolom 1 k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list
RS - Mednarodne pogodbe, št. 31/01).
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Bosno in Hercegovino, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Bosno in Hercegovino uživa preferencialno obravnavo, in
če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili
o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
5. 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:
– 1601 za kmetijske in živilske izdelke iz 3. člena te
uredbe;
– 1602 za industrijske izdelke 3. člena te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-12/2001-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5508.

Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Latvije.
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 Slovenijo in so po poreklu iz Republike Latvije, 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
Latvije, 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
Latvije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto“, 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
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uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 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.../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 predpisu, ki ga izda Vlada Republike
Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Latvijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 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:
– 1901 za izdelke iz 3. člena te uredbe,
– 1902 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi,
– 1903 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
8. člen
Predpis iz prvega odstavka 6. člena te uredbe izda
Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra
2001.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-10/2000-5
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovneije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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LATVIJA - PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
3502

Poimenovanje

3502 11
3502 11 90
3502 19
3502 19 90
3502 20
3502 20 10

3502 20 91
3502 20 99
4501
5201 00
5301

5302

$OEXPLQL YNOMXþQRNRQFHQWUDWLGYHKDOLYHþSURWHLQRYL]VLURWNH]
YVHEQRVWMRPDVDOLYHþSURWHLQRYL]VLURWNHUDþXQDQRQDVXKR
snov), albuminati in drugi albuminski derivati
--DMþQLDOEXPLQ
-- posušen:
--- drugo
-- drugo:
--- drugo
-0OHþQLDOEXPLQYNOMXþQRNRQFHQWUDWLL]GYHKDOLYHþPOHþQLK
proteinov:
--QHXVWUH]HQDOLNLERVSUHGHODYRSRVWDOQHXVWUH]HQ]DþORYHãNR
prehrano
-- drugo:
---SRVXãHQ QDSULPHUYOLVWLþLKNRVPLþLKSUDKX
--- drugo
Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute;
zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta
%RPEDåQHPLNDQLQQHþHVDQ
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki
YNOMXþQR]RGSDGNLSUHMHLQUD]YODNQMHQLPLWHNVWLOQLPL
surovinami)
Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda
QHSUHGHQDNRQRSOMHQRSUHGLYRLQRGSDGNL YNOMXþQR]RGSDGNL
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

LATVIJA – PRILOGA 2
Tarifna oznaka

Carinska
Carinska
stopnja (1)
kvota (t)
1
2
3
4
_____________________________________________________________________________________________
0406
Sir in skuta
0406 40
–6LU]PRGULPLDOLSRGREQLPLåODKWQLPLSOHVQLPLQDVWDOLPLYMHGUX
sira
4.5
20
_____________________________________________________________________________________________
0808
-DERONDKUXãNHLQNXWLQHVYHåH
0808 10
– Jabolka:
0808 10 10
– – jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra
4.5
100

(1)

Poimenovanje

Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot
MHGRORþHQDYSULORJLXSRUDEOMDza vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne oznake.
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LATVIJA - PRILOGA 3
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1

2

Carinska
stopnja (1)
3

Carinska
kvota (t)
4

_____________________________________________________________________________________________
1108
Škrob; inulin
– Škrob:
1108 13 00
– – krompirjev škrob
1.5
100
_____________________________________________________________________________________________
1601 00
KlobasHLQSRGREQLL]GHONLL]PHVDGUXJLKXåLWQLKNODYQLþQLK
SURL]YRGRYDOLNUYLVHVWDYOMHQDåLYLODQDRVQRYLWHKSURL]YRGRY
5.5
20
_____________________________________________________________________________________________
1602
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
50
1602 10 00
– Homogenizirani proizvodi
15
1602 20
–,]MHWHUNDWHUHNROLåLYDOL
15
– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31
– – puranov
13.5
1602 32
– – kokoši vrste Gallus domesticus
5.5
1602 39
– – drugo
5.5
–3UDãLþHY
1602 41
– – šunka (stegno) in njeni kosi
5.5
1602 42
– –SOHþHWD in njihovi kosi
5.5
1602 49
– –GUXJRYNOMXþQRPHãDQLFH
5.5
1602 50
– Goved
5.5
1602 90
–'UXJRYNOMXþQR]L]GHONLL]NUYLNDWHULKNROLåLYDOL
5.5
_____________________________________________________________________________________________
1704
6ODGNRUQLSURL]YRGL YNOMXþQR]EHORþRNRODGR EUH]NDNDYD
1704 90
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
1704 90 75
– – – – karamele (toffee) in podobne sladkarije
11.0
30
_____________________________________________________________________________________________
1806
ýRNRODGDLQGUXJDåLYLODNLYVHEXMHMRNDNDY
1806 90
– Drugo
13.5
20
_____________________________________________________________________________________________
1901
6ODGQLHNVWUDNWåLYLODL]PRNHGUREOMHQFHY]GUREDãNUREDLQVODGQHJD
ekstrakta brez dRGDWNDNDNDYDDOL]GRGDWNRPNDNDYDYSUDKXYNROLþLQL
PDQMNRWPDVSUHUDþXQDQRQDSRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYRNL
QLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWDQDGUXJHPPHVWXåLYLODL]L]GHONRYL]WDUãW
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakDYRYHJDSUDKXYNROLþLQLPDQMNRWPDVSUHUDþXQDQRQD
SRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDLQQH]DMHWDQD
drugem mestu
1901 90
– Drugo:
50
– – ekstrakt slada:
1901 90 11
– – –]YVHEQRVWMRVXKHJDHNVWUDNWDPDVDOLYHþ
10.0
1901 90 19
– – – drugo
10.0
– – drugo:
1901 90 91
– – –NLQHYVHEXMHPOHþQLKPDãþREVDKDUR]HVDKDUR]HL]RJOXNR]H
JOXNR]HDOLãNUREDDOLNLYVHEXMHPDQMNRWPDVPOHþQLKPDãþRE
manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor) ali izoglukoze,
mDQMNRWPDVJOXNR]HDOLãNURED,]WHWDUSRGãWSDVRL]NOMXþHQL
SUHKUDPEHQLSUHSDUDWLþHVRYSUDKXLQþHYVHEXMHMREODJRL]WDUãW
0401 do 0404
10.0
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1901 90 99
– – – drugo
22.5
_____________________________________________________________________________________________
1905
Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske
SURL]YRGHREODWL]DSHþDWHQMHULåHYSDSLULQSRGREQLL]GHONL
50
1905 10 00
– Hrustljavi kruh (krisp)
12.5
1905 20
–.UXKLQSRGREQLL]GHONL]DþLQMHQL]LQJYHUMHP
13.5
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
1905 31
– – sladki keksi
13.5
1905 32
– – vaflji in oblati:
– – –SRSROQRPDDOLGHOQRSUHYOHþHQLVþRNRODGRDOLGUXJLPLSURL]vodi,
ki vsebujejo kakav:
1905 32 11
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vkljuþQRJ
13.5
1905 32 19
– – – – drugi
13.5
– – – drugi:
1905 32 91
– – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
10.0
1905 32 99
– – – – drugi
10.0
1905 40
–3UHSHþHQHFRSHþHQNUXKLQSRGREQLRSHþHQLL]GHONL
10.0
1905 90
– Drugo:
1905 90 10
– – matzos
10.0
1905 90 20
– –KRVWLMHNDSVXOH]DIDUPDFHYWVNHSURL]YRGHREODWLULåHYSDSLULQ
podobni proizvodi
5.0
– – drugo:
1905 90 30
– – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja
LQNLYVXKHPVWDQMXQHYVHEXMHYHþNRWPDVVODGNRUMHYQLWLYHþNRW
PDVPDãþRE
15.0
1905 90 40
– – –YDIOMLLQREODWL]YVHEQRVWMRYRGHYHþNRWPDV
15.0
1905 90 45
– – – nesladki keksi (piškoti, krekerji)
15.0
1905 90 55
– – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem,
]DþLQMHQLDOLVROMHQL
15.0
– – – drugo:
1905 90 60
– – – – z dodanimi sladili
15.0
1905 90 90
– – – – drugo
15.0
_____________________________________________________________________________________________
2105 00
Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava
13.5
20
_____________________________________________________________________________________________
2201
9RGHYNOMXþQRQDUDYQHDOLXPHWQHPLQHUDOQH vode in sodavice, brez
dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg
2201 10
– Mineralne vode in sodavice
7.5
20
_____________________________________________________________________________________________
2203 00
Pivo iz slada
20.0
100
_____________________________________________________________________________________________
2208
Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
in druge alkoKROQHSLMDþHVNDWHURNROLYVHEQRVWMRDONRKROD
2208 60
– Vodka
20.0
150
_____________________________________________________________________________________________
2208 70
–/LNHUMLNUHSLOQHSLMDþH
20.0
200
(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se
FDULQVNDVWRSQMDNRWMHGRORþHQDYSULORJLXSRUDEOMD]DYse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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LATVIJA – PRILOGA 4
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

0301

5LEHåLYH<>(2)

0302

5LEHVYHåHDOLRKODMHQHUD]HQULEMLKILOHWRYLQGUXJHJDULEMHJDPHVDL]
tar. št. 0304 <>(3)

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304 <>(4)

0304

5LEMLILOHWLLQGUXJRULEMHPHVR QHPOHWRDOLPOHWR VYHåHRKODMHQRDOL
zamrznjejo <>(5)

0306

5DNLYRNOHSXDOLEUH]RNOHSDåLYLVYHåLRKODMHQL]DPU]QMHQLVXãHQL
nasoljeni ali v slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa tudi
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
SHOHWLSULPHUQL]DþORYHãNRSUHKUDQR

0307

0HKNXåFLYRNOHSXDOLEUH]RNOHSDåLYLVYHåLRKODMHQL]DPU]QMHQL
sušeni, naVROMHQLDOLYVODQLFLYRGQLQHYUHWHQþDUMLUD]HQUDNRYLQ
PHKNXåFHYåLYLVYHåLRKODMHQL]DPU]QMHQLVXãHQLQDVROMHQLDOLY
VODQLFLPRND]GURELQSHOHWLSULPHUQL]DþORYHãNRSUHKUDQR

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov,
PHKNXåFHYDOLGUXJLKYRGQLKQHYUHWHQþDUMHYQHXstreznih za hrano
ljudi; ocvirki
2301 10 00
– Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov; ocvirki <M>(6)
_____________________________________________________________________________________________
(1)

Kjer je navedena le štirimestna tarifna oznaka, se carinska stopnja,
"prosto" uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne oznake.
      LQ  =DVSRGDMQDYHGHQHWDULIQHR]QDNHVHSODþXMHFDULQDSRVWRSQMDK
GRORþHQLKYVNODGX]]DNRQRPRFDULQVNLWDULILR]LURPDSUHGSLVL
sprejetimi na njegovi podlagi:
Tarifna
Poimenovanje
oznaka
(2):
0301 91
– – postrvi
0301 93
– – krap
(3):
0302 11
– – postrvi
0302 12 00
– – pacifiški losos, atlantski losos in donavski losos
0302 40
– Sledi, razen jeter in iker
0302 61
– – sardele, velike sardele, papaline
0302 69 11
– – – – krap
0302 69 55
– – – –LQþXQL
– – – –RVOLþ 0HUOXFFLXVVSS8URSK\FLVVSS 
– – – – –RVOLþURGX0HUOXFFLXV
0302 69 66
– – – – – –MXåQRDIULãNLRVOLþ SOLWNRYRGQLRVOLþ  0HUOXFFLXVFDSHQVLV 
LQJORERNRYRGQLRVOLþ JORERNRYRGQLMXåQRDIULãNLRVOLþ  0HUOXccius
paradoxus)
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0302 69 67
– – – – – –MXåQLRVOLþ 0HUOLFFLXVDXVWUDOLV
0302 69 68
– – – – – – drugi
0302 69 69
– – – – –RVOLþURGX8URSK\FLV
0302 69 91
– – – – skuša
(4):
0303 21
– – postrvi
0303 22 00
– – atlantski lososi in donavski lososi
0303 50
– Sledi, razen jeter in iker:
0303 71
– – sardele, velike sardele, papaline
0303 77 00
– – brancini
0303 79 11
– – – – krap
(5):
0304 10 11
– – – – postrvi
0304 10 13
– – – – pacifiškega lososa, atlantskega lososa in donavskega lososa
0304 10 19
– – – – drugih sladkovodnih rib
0304 20 11
– – – postrvi
0304 20 13
– – – pacifiškega lososa, atlantskega lososa in donavskega lososa
0304 20 19
– – – drugih sladkovodnih rib
(6): Razen izdelkov iz kitovega mesa
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Odlok o spremembi odloka o preferencialnih
pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001
uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju
sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Latvijo

Na podlagi 6. člena uredbe o izvajanju sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
(Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o
poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za
izvajanje uredbe o izvajanju sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Latvijo
1. člen
V naslovu odloka o preferencialnih pravilih o poreklu
blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 125/00)
se za besedami “v letu 2001” dodajo besede “in v
letu 2002”.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-08/2000-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5510.

Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Litve.
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.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Litve, 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
Litve, 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.
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 prispelih 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 predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko
Litvo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 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:
– 1931 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1932 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi.
8. člen
Predpis iz prvega odstavka 6. člena te uredbe izda Vlada
Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 2001.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-09/2000-6
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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LITVA - PRILOGA 1
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

3502

3502 11
3502 11 90
3502 19
3502 19 90
3502 20
3502 20 10

3502 20 91
3502 20 99
4501
5201 00
5301

5302

$OEXPLQL YNOMXþQRNRQFHQWUDWLGYHKDOLYHþSURWHLQRYL]VLURWNH]
YVHEQRVWMRPDVDOLYHþSURWHLQRYL]VLURWNHUDþXQDQRQDVXKR
snov), albuminati in drugi albuminski derivati
–-DMþQLDOEXPLQ
– – posušen:
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo
–0OHþQLDOEXPLQYNOMXþQRNRQFHQWUDWLL]GYHKDOLYHþPOHþQLK
proteinov:
– –QHXVWUH]HQDOLNLERVSUHGHODYRSRVWDOQHXVWUH]HQ]DþORYHãNR
prehrano
– – drugo:
– – –SRVXãHQ QDSULPHUYOLVWLþLKNRVPLþLKSUDKX
– – – drugo
Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute;
zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta
%RPEDåQHPLNDQLQQHþHVDQ
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki
YNOMXþQR]RGSDGNLSUHMHLQUD]YODNQMHQLPLWHNVWLOQLPL
surovinami)
Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda
QHSUHGHQDNRQRSOMHQRSUHGLYRLQRGSDGNL YNOMXþQR]RGSDGNL
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

LITVA - PRILOGA 2
Tarifna oznaka

Poimenovanje

.ROLþLQD W

Carinska
stopnja
1
2
3
4 (1)
_____________________________________________________________________________________________
0201
0HVRJRYHMHVYHåHDOLRKODMHQR
50
4.5
_____________________________________________________________________________________________
0203
0HVRSUDãLþMHVYHåHRKODMHQRDOL]DPU]njeno
100
5.5
_____________________________________________________________________________________________
0402
Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil
20
5.5
_____________________________________________________________________________________________
0406
Sir in skuta
0406 30
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu
20
4.5
_____________________________________________________________________________________________
0703
ýHEXODãDORWNDþHVHQSRULQGUXJHXåLWQHþHEXOQLFHVYHåDDOLRKODMHQD
0703 20 00
–ýHVHQ
30
6.0
_____________________________________________________________________________________________
0808
-DERONDKUXãNHLQNXWLQHVYHåH
0808 10
– Jabolka:
0808 10 10
– – jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra
200
4.5
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
GRORþHQDYSULORJLXSRUDEOMD]DYVHWDULIQHSRGãWHYLONHYRNYLUXQDYHGHQHWDULIQHR]QDNH
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LITVA - PRILOGA 3
Tarifna oznaka

Poimenovanje

.ROLþLQD W

Carinska
stopnja
1
2
3
4 (1)
_____________________________________________________________________________________________
0207
0HVRLQXåLWQLRGSDGNLSHUXWQLQHL]WDUãWVYHåHRKODMHQRDOL
zamrznjeno
– Kokoši vrste Gallus domesticus:
0207 11
– –QHUD]UH]DQHQDNRVHVYHåHDOLRKODMHQH
0207 11 90
– – –RVNXEOMHQHLQRþLãþHQHEUH]JODYQRJWHUYUDWRYVUFMHWHULQ
åHORGþNRY]QDQHNRWSLãþDQFLDOLSRGGUXJLP nazivom
20
5.5
_____________________________________________________________________________________________
0209 00
3UDãLþMDPDãþREDLQVDORRþLãþHQDPHVDLQSRGNRåQRPDãþHYMH
SHUXWQLQH QHWRSOMHQR VYHåHRKODMHQR]DPU]njeno, nasoljeno,
razsoljeno, sušeno ali prekajeno
20
5.0
_____________________________________________________________________________________________
0305
Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pHþHQHSUHG
prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
SULPHUQL]DþORYHãNRSUHhrano
70
0305 10 00
– Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za hrano ljudi
5.0
0305 20 00
– Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici
5.0
0305 30
– Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici, toda neprekajeni
5.0
–3UHNDMHQHULEHYNOMXþQRVILOHWL
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)
1.5
0305 42 00
– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
4.0
0305 49
– – druge
4.0
– Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda neprekajene:
0305 51
– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
4.0
0305 59
– – druge
4.0
– Ribe, nasoljene, toda nesušene in neprekajene, ter ribe v slanici:
0305 61 00
– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
1.0
0305 62 00
– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
5.0
0305 63 00
– –LQþXQ-brgljuni (Engraulis spp.)
5.0
0305 69
– – druge
5.0
_____________________________________________________________________________________________
1601 00
.OREDVHLQSRGREQLL]GHONLL]PHVDGUXJLKXåLWQLKNODYQLþQLK
SURL]YRGRYDOLNUYLVHVWDYOMHQDåLYila na osnovi teh proizvodov
20
5.5
_____________________________________________________________________________________________
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1602 10 00
1602 20
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Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
20
– Homogenizirani proizvodi
15.0
–,]MHWHUNDWHUHNROLåLYDOL
15.0
– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31
– – puranov
13.5
1602 32
– – kokoši vrste Gallus domesticus
5.5
1602 39
– – drugo
5.5
–3UDãLþHY
1602 41
– – šunka (stegno) in njeni kosi
5.5
1602 42
– –SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
5.5
1602 49
– –GUXJRYNOMXþQRPHãDQLFH
5.5
1602 50
– Goved
5.5
1602 90
–'UXJRYNOMXþQR]L]GHONLL]NUYLNDWHULKNROLåLYDOL
5.5
_____________________________________________________________________________________________
1604
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
SULSUDYOMHQLL]ULEMLKMDMþHF
140
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
1604 11 00
– – lososi
1.0
1604 12
– – sledi:
1604 12 10
– – – fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami,
predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni
1.0
– – – drugo:
1604 12 91
– – – –YQHSUHGXãQLHPEDODåL
5.0
1604 12 99
– – – – drugo
5.0
1604 13
– – sardine, velike sardele in papaline
8.5
1604 14
– – tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.)
12.5
1604 15
– – skuše
12.5
1604 16 00
– –LQþXQL
12.5
1604 19
– – druge:
1604 19 10
– – – salmonide, razen lososa
13.5
– – – ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis):
1604 19 31
– – – –ILOHWL]QDQLNRWYOHþHQLILOHWL
12.5
1604 19 39
– – – – drugo
12.5
1604 19 50
– – – ribe vrste Orcynopsis unicolor
12.5
– – – druge:
1604 19 91
– – – – fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami,
predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni
12.5
– – – – druge:
1604 19 92
– – – – – trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1.0
1604 19 93
– – – – – saj ali morski losos (Pollachius virens)
12.5
1604 19 94
– – – – –RVOLþ 0HUOXFFLXVVSS8URSK\FLVVSS
12.5
1604 19 95
– – – – – aljaški saj (Theragra chalcogramma) in saj (Pollachius
pollachius)
12.5
1604 19 98
– – – – – druge
12.5
1604 20
– Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
1604 20 05
– – pripravljen surimi
5.0
– – druge:
1604 20 10
– – – losos
5.0
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1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50

– – – salmonide, razen lososa
13.5
– – –LQþXQL
12.5
– – – sardine, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber
japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor
12.5
1604 20 70
– – – tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus
12.5
1604 20 90
– – – druge ribe
12.5
1604 30
– Kaviar in kaviarjevi nadomestki
1.0
_____________________________________________________________________________________________
1704
6ODGNRUQLSURL]YRGL YNOMXþQR]EHORþRNRODGR EUH]NDNDYD
20
1704 10
–äYHþLOQLJXPLSUHYOHþHQVVODGNRUMHPDOLQH
13.5
1704 90
– Drugo
11.0
_____________________________________________________________________________________________
1806
ýRNRODGDLQGUXJDåLYLODNLYVHEXMHMRNDNDY
10
1806 10
– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
13.5
1806 20
–'UXJLL]GHONLYEORNLKPDVHQDGNJDOLYWHNRþHP stanju, pastozni
masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali
pakiranjih nad 2 kg
13.5
–'UXJDþRNRODGDYEORNLKSDOLFDKDOLWDEOLFDK
1806 31 00
– – polnjeni
13.5
1806 32
– – nepolnjeni
8.5
1806 90
– Drugo
13.5
_____________________________________________________________________________________________
2208
Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
LQGUXJHDONRKROQHSLMDþHVNDWHURNROLYVHEQRVWMRDONRKROD
70
2208 20
–$ONRKROQHSLMDþHGREOMHQH]GHVWLODFLMRYLQDLQL]JUR]GMDJUR]GQHJD
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
–/LNHUMLNUHSLOQHSLMDþH
20.0
2208 90
– Drugo
20.0
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
GRORþHQDYSULORJLXSRUDEOMD]DYVHWDULIQHSRGãWHYLONHYRNYLUXQDYHGHQHWDULIQHR]QDNH
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Odlok o uporabi odloka o preferencialnih
pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001
uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni
uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Na podlagi 6. člena uredbe o izvajanju sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
(Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o uporabi odloka o preferencialnih pravilih o
poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za
izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo
1. člen
Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 125/00) se za potrebe
izvajanja uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št.
111/01) uporablja tudi v letu 2002.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-09/2000-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
5512.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja
obrazcev davčnemu organu

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98, 108/99 in 97/01) in prvega odstavka 16. člena
zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št.
5/96, 34/96, 3/98, 81/00 in 97/01) izdaja minister za
finance

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu
1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je sestavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku
in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98,
50/99, 122/00 in 31/01), se v zaporedni številki (11) tretji
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V osnovo I c) se vpiše razlika do minimalne plače, ki je
osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter prispevkov za starševsko varstvo v skladu z
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v
primeru, ko je izplačana plača oziroma nadomestilo plače
nižje od minimalne plače, in je sicer že vključena v podatek
pod zaporedno številko (10) ali (11). Zavezanec za plačilo
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca od navedene razlike je delodajalec«.
V zaporedni številki (13) – osnova III se doda nov drugi
stavek, ki se glasi:
»Zavezanec za plačilo prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca je delodajalec«.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe začneta veljati obrazca
REK-1 in REK-1a, ki sta sestavni del te odredbe, in prenehata veljati obrazca REK-1 in REK-1a, predpisana z odredbo o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99, 122/00
in 31/01).
3. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 416-109/01
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

Uradni list Republike Slovenije

Št.

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13305

Stran

13306 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5513.

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13307

Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
stroškov za vzdrževalna dela na skupnih
objektih in napravah na melioracijskih območjih
v letu 2002

Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99 – ZDINC, 54/00 – Zkme in 68/00 – odl. US) in v
zvezi s petim odstavkom 113. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih v letu 2002
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah znaša:

Zap.

Upravna enota

Melioracijsko območje

AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CERKNICA

Melioracija Brje - Žablje
Melioracija Dolenje - Ustje
Melioracija Log - Zemono
Melioracija Lokavec
Melioracija Lozice
Melioracija Manče - Podnanos
Melioracija na Ajdovskem polju
Melioracija polja Batuje
Melioracija Replje
Melioracija Selo
Melioracija Slap I
Melioracija Slap II
Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje
Melioracija Vipavsko polje
Melioracija Vrtovin
Dobovsko polje - namakanje hmeljišč
Melioracija Piršenbreg
Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek
Melioracijsko območje Krško polje - Gazice
Melioracijsko območje ob Sromljici
Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo
Oroševalno namakalni sistem Zakotjek
Melioracija na območju Ljubečne
Melioracija na območju naselja Zadobrava
Melioracija na območju Zg. Trnovelj
Melioracija Žepine
Melioracijsko območje Medlog, 1. faza
Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata
Hidromelioracija Dane

št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Višina nadomestila
[SIT/ha]

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
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Uradni list Republike Slovenije
Višina nadomestila
[SIT/ha]

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

CERKNICA
ČRNOMELJ
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
IDRIJA
IDRIJA
ILIRSKA BISTRICA
ILIRSKA BISTRICA
ILIRSKA BISTRICA
ILIRSKA BISTRICA
IZOLA
KAMNIK
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO

Melioracija ob Farovščici
3.000,00
Hidromelioracija doline Podturenščice
3.000,00
Melioracija Moravče
3.000,00
Melioracija Rača-Radomlje
3.000,00
Melioracija Radomlja (1-5)
3.000,00
HMS Ščavnica
3.000,00
Melioracija Apaške doline
3.000,00
Melioracije v Apaški dolini
3.000,00
Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci
3.000,00
Melioracijsko območje Lomanoše
3.000,00
Melioracijsko območje Plitvica II.
3.000,00
Melioracijsko območje Selišči
3.000,00
Melioracijsko območje Slaptinci
3.000,00
Melioracijsko območje Turjanci in Hrastje-Mota
3.000,00
Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane
3.000,00
Namakalno gnojilni sistem v Apaški dolini
3.000,00
Melioracijski ukrepi na območju Ratike
3.000,00
Hidromelioracija Godovič
3.000,00
Hidromelioracija Zadlog
3.000,00
Hidromelioracija za območje Zarečica - Mala Bukovica
3.000,00
Melioracije kompleksa Jasen
3.000,00
Melioracije kompleksa Vrbica
3.000,00
Melioracije kompleksa Vrbovo
3.000,00
Namakalni sistem Pivol
4.970,00
Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem
3.000,00
Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje
3.000,00
Hidromelioracija doline Malinske
3.000,00
Hidromelioracija Sočersko - Gračiške in Movraške vale
3.000,00
Hidromelioracija v Dolini Pradisijol, kompleks ob Badaševici in lokacija Tomaž
3.000,00
Melioracija Abrami
3.000,00
Melioracija Ankaranske bonifike - Purisima
3.000,00
Melioracija Bonifika - Bertoki
3.000,00
Melioracija doline Badaševice
3.000,00
Melioracija doline Pradisiol
3.000,00
Melioracija Kaverljag - Dobrave
3.000,00
Melioracija Sermin - Valmarin
3.000,00
Namakalni kompleks Lazaret
4.970,00
Namakalni kompleks Zontarji
4.970,00
Namakanje Sermin - Valmarin
4.970,00
Hidromelioracija Žabnica - Suha
3.000,00
Melioracija Cerklje
3.000,00
Melioracija Tenetiše
3.000,00
Melioracija Jelšanski potok - Muzge
3.000,00
Melioracije na območju Muzge - Mraševo
3.000,00
Melioracijsko območje Kolarica
3.000,00
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Melioracijsko območje

št.

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Višina nadomestila
[SIT/ha]

KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
LAŠKO
LAŠKO
LENART
LENART
LENART
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LENDAVA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC

Melioracijsko območje Krško polje I
Melioracijsko območje Lokavec
Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku
Melioracijsko območje Račna
Melioracijsko območje Račna II.
Melioracijsko področje Kalce - Naklo
Namakalno - oroševalni sistem Stara vas
Melioracija Vrhovo
Melioracije zemljišč v Marofu
HMS PESNICA
Melioracija Pesniške doline
Melioracijsko območje Pesnica
HMS LEDAVA
Melioracija Mostje
Melioracija na področju KIK Pomurka - Tešanovci, Žitkovci, Rigonac
Melioracija površin na kompleksu EE Benica
Melioracijsko območje Benica - Korung - Kasalaš
Melioracijsko območje Benica - Petišovci, Benica - Ritoš
Melioracijsko območje Dobrovnik II.
Melioracijsko območje Filovci - Strehovci - Dobrovnik
Melioracijsko območje Ginjevec
Melioracijsko območje Kamovci II.
Melioracijsko območje Kasalaš
Melioracijsko območje Petišovsko polje - Zatak-Pince
Melioracijsko območje Pince
Melioracijsko območje Ujret
Namakalni sistem Dobrovniški pašnik
Melioracija Brezovica A
Melioracija Dobravica
Melioracija Dobrunjščica
Melioracija Horjulska dolina
Melioracija Jesenkova in Vnanje Gorice
Melioracija Poljšak
Melioracija Resnik
HMS ŠČAVNICA
Melioracija Kozarica - Virje
Melioracija Kuršinci - razširitev območja ob potoku Turja
Melioracija Logarovci
Melioracija na levem bregu Ščavnice
Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci
Melioracija območja Virje - Kozarica II.
Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci
Melioracija Mareke
Melioracija Reška dolina
Melioracija Rovtarica
Melioracije Pod Sekirco - Logatec

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
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Višina nadomestila
[SIT/ha]

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA

141

MURSKA SOBOTA

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA

158
159
160
161
162
163

NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA

HMS Polskava
3.000,00
Melioracijsko območje ob Korenskem potoku
3.000,00
Melioracijsko področje Miklavž
3.000,00
Namakalni sistem Miklavž
4.970,00
Namakalni sistem Pohorski dvor
4.970,00
Namakalni sistem Starše
4.970,00
Namakalni sistem Krasinec
4.970,00
Melioracija Pobrežje
3.000,00
Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci
3.000,00
HMS Ledava
3.000,00
HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik
3.000,00
HMS Velika Krka
3.000,00
Levi breg Ledave
3.000,00
Melioracija zemljišča ob potoku Lipnica-objekt Martjanci in Nemčavci
3.000,00
Melioracija Beltinci - Hrenovica
3.000,00
Melioracija Cankova - Korovci
3.000,00
Melioracija Gančki pašnik
3.000,00
Melioracija Mala Krka - Domanjševci
3.000,00
Melioracija Martjanci - Borovje
3.000,00
Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc
do meje z Madžarsko
3.000,00
Melioracija Motvarjevci II., Motvarjevci - Čobarjevo, Motvarjevci - Čikečka vas
3.000,00
Melioracija Muzge
3.000,00
Melioracija ob Kobiljskem potoku-območje Motvarjevci - Kobilje
3.000,00
Melioracija Šalovci IV
3.000,00
Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici
3.000,00
Melioracije Moravci
3.000,00
Melioracijsko območje Budinski mlin - Plese
3.000,00
Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče
3.000,00
Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci
3.000,00
Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci
3.000,00
Melioracijsko območje Tešanovci
3.000,00
MO Borovje II, Šalamenci-Mlačine-Bodonci
3.000,00
Namakalni sistem J od Murske Sobote - Bakovska gramoznica
4.970,00
Namakanje kompleksa Beltinci - Nemščak
4.970,00
Namakanje Renkovci
4.970,00
Namakalni sistem Invanjci
4.970,00
Površinska ureditev odvodnje območja Lemerje-BodonciZenkovci-Beznovci-Vadarci
3.000,00
Fertiirigacijski sistem Okroglica
4.970,00
Melioracija Bukovica
3.000,00
Melioracija Črniče - Dolenje
3.000,00
Melioracija Lepenje
3.000,00
Melioracija Lijak
3.000,00
Melioracija Mrljaki
3.000,00

Uradni list Republike Slovenije
Zap.

Upravna enota

Št.

111 / 29. 12. 2001 / Stran 13311

Melioracijsko območje

št.

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Višina nadomestila
[SIT/ha]

NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
PESNICA
PESNICA
PIRAN
POSTOJNA
POSTOJNA
POSTOJNA
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
RADLJE OB DRAVI
SEVNICA

Melioracija Orehovlje
Melioracija Podkraj
Melioracija polja Okroglica - Prvačina
Melioracija polja Okroglica II - vzhod
Melioracija polja Podvogrsko
Melioracija polja Prvačina II
Melioracija polja Prvaško polje
Melioracija Renče
Melioracija Šempasko Polje
Melioracija Vrtoče
Melioracije Ozeljan
Melioracije Log
Melioracije Polja pod Lokami
Melioracije Šempaske gmajne
Namakalni sistem Vogršček
Namakalni sistem pri Reki in akumulacija Kozlink
Hidromelioracijski sistem Radulja
Melioracija Mokrega polja
Melioracija Grobeljske gmajne
Melioracijsko območje Draškovec
Namakalni sistem Rojsko polje
Namakalni sistem Šentjernejsko polje I/A
Melioracija Lešniška dolina
Melioracija Sejanske doline
Melioracijsko območje Rucmanci - Savci
Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj
Namakalni sistem Trgovišče
HMS PESNICA
Melioracija Pesniške doline
Melioracija spodnjega dela doline Drnice
Melioracija polja Mali Otok
Melioracija Slavina - Selce - Petelinje
Melioracija Šmihel - Strane
HMS PESNICA
HMS Polskava
Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3
Melioracija na zemljišču Gajevci
Melioracija Pesniške doline
Namakalni sistem Formin
Namakalni sistem Borovci
Namakalni sistem Gajevci II.faza
Namakalni sistem Kamnica-Štuke
Namakalni sistem Videm I in II
Namakanje Sobetinci
Namakalni sistem Radeljsko polje
Melioracijsko območje Čolnišček II.

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
3.000,00
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Melioracijsko območje

št.

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Višina nadomestila
[SIT/ha]

SEVNICA
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKE KONJICE
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
TOLMIN
TREBNJE
VELENJE
VELENJE
VRHNIKA
VRHNIKA
VRHNIKA
VRHNIKA
ZAGORJE OB SAVI
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC

Melioracijsko območje Šentjanž - Podboršt
Namakalni sistem Loka pri Zidanem mostu
Melioracija Vrhpoljsko polje
Melioracije v Mislinjski dolini
HMS Polskava
Melioracija Cigonca
Melioracija Ložnica - Sp. Pečke
Melioracija ob Ložnici
Melioracija ob Ložnici in Bistrici
Melioracija Oplotnica - Dobrova
Melioracijsko območje Čadram - Pobrež
Namakalni sistem Sp. Polskava
Dravinjska dolina-Melioracijsko območje Spodnja Pristava
Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste
Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje
Melioracije kompleksa IV Vodruž - Jakob
Melioracije kompleksa Šentjur - Črnolica - Grobelno
Osušitev Drameljske doline
Hidromelioracija Dorfarsko polje
Melioracije Gorenja vas
Melioracija na Imenskem polju
Melioracija polja Sedlarjevo - Buče
Melioracije Kunšperskega polja
Melioracije Pristavškega polja
Melioracije Senovica - Dvor
Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek - Olimje
Namakalni sistem Bistrica - Kozje
Melioracija Kobariško Blato
Melioracija MIRNA
Melioracije Bevče
Osušitev zemljišč Šentilj ( Arnače, Laze, Silova )
Melioracija Bevke
Melioracija Podlipske doline
Melioracija Sinja Gorica - Blatna Brezovica
Melioracija Zabočevo - Brezovica
Melioracije Kandrše
Melioracija Gotovlje - Arja vas
Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas
Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
Melioracije Drago polje
Melioracije ob Bolski
Namakalni sistem Latkova vas
Namakalni sistem Novo Celje
Namakalni sistem Pod Letušem
Namakalni sistem Šentrupert
Namakalni sistem Trnava - Brije
Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas

3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
3.000,00
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2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije oziroma krajevno
pristojni davčni urad izda vsem lastnikom in zakupnikom
kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju odločbo o
višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Zbrana sredstva nadomestil se vplačujejo na vplačilni
račun, ki je odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet v skladu s predpisi o računih ter načinu vplačevanja
in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
3. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s
predhodno verifikacijo na pristojnih Upravnih enotah, na
območju katerih leži posamezno melioracijsko območje,
posreduje do konca februarja 2002 Davčni upravi Republike Slovenije podatke o parcelnih številkah, ki pripadajo
posameznim melioracijskim območjem, oziroma podatke
o zavezancih in površinah njim pripadajočih zemljišč po
komasacijskih odločbah, kadar gre za območja z nedokončanimi komasacijami, ki so podlaga za odmero po tej
odredbi.
4. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odda
vzdrževalna dela, ki se financirajo po tej odredbi, v skladu s
predpisi o javnih naročilih ustreznemu izvajalcu.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-04-7/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Upravna enota

Namakalni sistemi

Maribor
Murska Sobota
Ptuj
Ajdovščina

Miklavž
Ivanjci
Formin
Vogršček

Višina
nadomestila
[SIT/ha]

10.000
8.000
8.000
10.000

2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije oziroma krajevno
pristojni davčni urad izda vsem lastnikom in zakupnikom
kmetijskih zemljišč na namakalnem območju odločbo o
višini nadomestila za kritje fiksnih obratovalnih stroškov za
redno delovanje skupnih namakalnih objektov in naprav.
Zbrana sredstva nadomestil se vplačujejo na vplačilne
račune pooblaščenih vzdrževalcev namakalnih sistemov, ki bodo izbrani na javnem razpisu do konca februarja leta 2002.
3. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s predhodno verifikacijo na pristojnih Upravnih enotah, na območju katerih leži posamezno namakalno območje, posreduje
do konca februarja leta 2002 Davčni upravi Republike Slovenije podatke o parcelnih številkah, ki pripadajo posameznim melioracijskim območjem, oziroma podatke o zavezancih in površinah njim pripadajočih zemljišč po komasacijskih
odločbah, kadar gre za območja z nedokončanimi komasacijami, ki so podlaga za odmero po tej odredbi.
4. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblasti vzdrževalce namakalnih sistemov, za opravljanje del za
redno delovanje namakalnih sistemov, ki se financirajo po
tej odredbi, v skladu s predpisi o javnih naročilih, do konca
februarja leta 2002.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-22/2001
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.

5514.

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
fiksnih obratovalnih stroškov za redno delovanje
skupnih namakalnih objektov in naprav na
namakalnih območjih za leto 2002

Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99 – ZDINC, 54/00 – Zkme in 68/00 – odl. US) in v
zvezi s petim odstavkom 113. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi višine nadomestila za kritje fiksnih
obratovalnih stroškov za redno delovanje
skupnih namakalnih objektov in naprav na
namakalnih območjih za leto 2002
1. člen
Višina nadomestila za kritje fiksnih stroškov za redno
delovanje skupnih namakalnih objektov in naprav na namakalnih območjih znaša:

5515.

Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita
in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Na podlagi šestega odstavka 132. člena in tretjega
odstavka 133. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list
RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v
ustrezni register zastopnikov pri Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz drugega in tretjega odstavka 131. člena zako-
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na o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), vsebino zahteve za vpis v register patentnih zastopnikov in
register zastopnikov za modele in znamke (v nadaljnjem
besedilu: register zastopnikov) pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) in
podatke, ki se vpisujejo v register zastopnikov.
I. STROKOVNI IZPIT ZA PATENTNEGA ZASTOPNIKA
OZIROMA ZASTOPNIKA ZA MODELE IN ZNAMKE
2. člen
(strokovni izpit)
(1) S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat
vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred uradom.
(2) S strokovnim izpitom za patentnega zastopnika se
preverja znanje kandidata s celotnega področja prava industrijske lastnine.
(3) S strokovnim izpitom za zastopnika za modele in
znamke se preverja znanje kandidata s področja prava industrijske lastnine s poudarkom na pravu modelov, znamk in
geografskih označb.
3. člen
(izpitna komisija)
(1) Strokovni izpit se opravlja pri uradu pred tričlansko
komisijo. Komisijo in zapisnikarja imenuje direktor urada.
Seznam strokovnjakov, ki so lahko člani komisije, določi
direktor urada.
(2) Če član komisije iz kateregakoli razloga začasno ne
more opravljati svoje funkcije, imenuje direktor urada namestnika člana komisije.
(3) Komisija sestavlja izpitna vprašanja na podlagi tega
pravilnika, izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je
kandidat uspešno opravil strokovni izpit.
(4) Člani komisije in zapisnikar so za delo v komisiji
nagrajeni.
4. člen
(pogoj za opravljanje)
Strokovni izpit lahko opravlja vsak, ki ima univerzitetno
izobrazbo.
5. člen
(prijava k izpitu)
Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati:
a) podatke o kandidatu: priimek, ime, naslov, telefon;
b) dokazilo o izobrazbi kandidata.
6. člen
(pisno obvestilo)
(1) Komisija ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za
opravljanje strokovnega izpita, in nato o tem pisno obvesti
kandidata.
(2) V pisnem obvestilu se navedejo datum, čas in kraj
opravljanja izpita in poziv za plačilo takse za opravljanje
strokovnega izpita.
(3) Če se kandidatu zavrne opravljanje strokovnega
izpita, se v pisnem obvestilu navedejo in obrazložijo razlogi
za zavrnitev.
7. člen
(sestava strokovnega izpita)
(1) Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega
dela. Pisni in ustni del sta sestavljena iz splošnega in pose-
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bnega dela. Splošni del je enak za vse kandidate in zajema
sledeča tematska področja:
a) osnove industrijske lastnine;
b) pooblastila upravnih organov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine;
c) osnove o pristojnostih sodišč v Republiki Sloveniji in
osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru civilnega
prava;
d) osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru
kazenskega prava;
e) upravni postopek in upravni spor.
(2) Posebni del je različen glede na to, ali kandidat
opravlja izpit za patentnega zastopnika ali za zastopnika za
modele in znamke.
(3) Posebni del za kandidate za patentne zastopnike
zajema sledeča tematska področja:
a) patentno pravo;
b) pravo modelov;
c) pravo znamk;
d) pravo geografskih označb.
(4) Posebni del za kandidate za zastopnike za modele
in znamke zajema sledeča tematska področja:
a) pravo modelov;
b) pravo znamk;
c) pravo geografskih označb.
8. člen
(trajanje strokovnega izpita)
(1) Pisni del izpita za kandidate za patentne zastopnike
se opravlja v dveh zaporednih dnevih. Prvi dan kandidat
rešuje eno ali več pisnih nalog iz področja patentnega prava, drugi dan pa eno ali več pisnih nalog iz področja prava
modelov, znamk in geografskih označb. Reševanje pisne
naloge traja vsak dan največ osem ur.
(2) Pisni del izpita za kandidate za zastopnike za modele in znamke se opravlja en dan, in sicer iz področja prava
modelov, znamk in geografskih označb. Reševanje pisne
naloge traja največ osem ur.
(3) Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ tri ure.
9. člen
(postopek opravljanja strokovnega izpita)
(1) Splošni del pisnega dela se opravlja tako, da kandidat pisno odgovarja na vprašanja iz predpisanega tematskega področja. Posebni del pisnega dela izpita se opravlja
tako, da kandidat pisno odgovarja na vprašanja in rešuje
praktične primere iz predpisanega tematskega področja.
(2) Splošni in posebni del ustnega dela izpita se opravljata tako, da kandidat ustno odgovarja na postavljena vprašanja iz predpisanega tematskega področja.
(3) Pisni in ustni del izpita se opravita po razporedu, ki
ga določi direktor urada. Razpored se objavi najkasneje en
mesec pred opravljanjem izpita.
(4) Ustni del izpita se opravlja za pisnim delom.
(5) Komisija lahko na prošnjo kandidata iz upravičenih
razlogov preloži opravljanje strokovnega izpita.
10. člen
(postopek ocenjevanja strokovnega izpita)
(1) Komisija odloča o oceni z večino svojih članov.
(2) Komisija oceni vsako tematsko področje posebej z
oceno “uspešno” ali “neuspešno”. Če kandidat dobi oceno
“uspešno” pri vseh tematskih področij pisnega dela oziroma
ustnega dela izpita, se šteje, da je uspešno opravil pisni
oziroma ustni del izpita.
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(3) K ustnemu delu izpita lahko kandidat pristopi le, če
je uspešno opravil pisni del izpita.
(4) Kandidat je opravil strokovni izpit, če je uspešno
opravil pisni in ustni del.
(5) Popravni izpit lahko opravlja tisti kandidat, ki je dobil
oceno “neuspešno” le iz enega tematskega področja ustnega dela izpita. V vseh ostalih primerih mora kandidat ponovno opravljati celoten izpit.
(6) Člani komisije so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse aktivnosti kandidata na izpitu, vključno z njegovimi
ocenami.
11. člen
(popravni izpit)
(1) Popravni izpit se opravlja iz tematskega področja, ki
ga kandidat ni uspešno opravil.
(2) Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema
le tisto tematsko področje, ki ga kandidat ni uspešno opravil.
(3) Popravni izpit opravlja kandidat v roku, ki ga določi
komisija in ki ni daljši od treh mesecev, šteto od dneva
opravljanja izpita.
(4) Neuspešno opravljen popravni izpit se šteje, kot da
kandidat ni opravil celotnega izpita.
(5) Kandidat plača takso za popravni izpit.
12. člen
(domneva o neuspešnosti)
Če kandidat na določen dan ne pristopi k opravljanju
strokovnega izpita ali če ne odda pisne naloge oziroma če
odstopi od začetega ustnega dela izpita, se šteje, da ni
opravil strokovnega izpita.
13. člen
(potrdilo)
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu.
II. VPIS V REGISTER PATENTNIH ZASTOPNIKOV
OZIROMA V REGISTER ZASTOPNIKOV ZA MODELE IN
ZNAMKE
14. člen
(zahteva za vpis)
(1) Zahteva za vpis v register zastopnikov mora vsebovati:
a) podatke o vložniku: priimek, ime, naslov in izobrazba;
b) priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona;
c) potrdilo o plačilu takse.
(2) Pravne osebe priložijo tudi seznam fizičnih oseb, ki
izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega oziroma tretjega
odstavka 131. člena zakona.
(3) Urad v odločbi o vpisu v register zastopnikov določi
zastopniku registrsko številko, ki jo zastopnik navaja v vseh
vlogah, ki jih pošilja uradu.
15. člen
(podatki v registru zastopnikov)
(1) V register zastopnikov se vpišejo naslednji podatki:
a) vrsta zastopnika: patentni zastopnik ali zastopnik za
modele in znamke;
b) registrska številka;
c) datum vpisa;
d) pri fizični osebi: priimek, ime, naslov in izobrazba;
e) pri pravni osebi: firma, sedež in seznam fizičnih
oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega oziroma
tretjega odstavka 131. člena zakona, vključno z njihovimi
podatki: priimek, ime in izobrazba.

Št.
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(2) V register zastopnikov se vpišejo tudi vse kasnejše
spremembe, kot so sprememba imena ali firme, sprememba naslova ali sedeža in izbris iz registra zastopnikov.
(3) Pravna oseba je dolžna sporočati spremembe v
zaposlovanju fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a)
drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona.
III. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v
register zastopnikov (Uradni list RS, št. 20/92).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-10/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5516.

Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjske
zbornice Slovenije

Skupščina Stanovanjske zbornice Slovenije je na podlagi 15. člena statuta Stanovanjske zbornice Slovenije na
seji dne 8. 11. 2001 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Stanovanjske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Stanovanjske zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 97/00) se spremeni prvi stavek prvega odstavka
21. člena tako, da se glasi:
“Upravni odbor Stanovanjske zbornice Slovenije šteje
dvanajst članov.”
2. člen
V 23. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Seja upravnega odbora je sklepčna, če se je udeleži
večina članov, odloča pa z večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika Stanovanjske zbornice Slovenije.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati s
sprejemom na skupščini.
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.
Predsednik
Skupščine Stanovanjske zbornice
Slovenije
Igor Šoltes, univ. dipl. prav. l. r.

Stran

13316 / Št. 111 / 29. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
RIBNICA
5517.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), in 16., 96. in 97. člena statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine
Ribnica na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 2001
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Ribnica za leto
2001 se spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001
obsegajo :
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki
957,860.000 SIT
skupaj odhodki
1.036,160.000 SIT
proračunski primanjkljaj 78,300.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil
5,300.000 SIT
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna
73,000.000 SIT
odplačilo dolga
neto zadolževanje
90,787.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del tega odloka.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev
prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje nalog, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi
izdatki pa so izkazani po uporabnikih.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto
2001.
Št. 01-403-02-1/00
Ribnica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

5518.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Ribnica v letu 2002

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, štev. 79/99) je župan Občine Ribnica dne
13. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Ribnica v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ribnica za leto 2002
se financiranje javne porabe v Občini Ribnica začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste programe
kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2001.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju leta 2001.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku
so sestavni del proračuna Občine Ribnica za leto 2001.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.
2002. Če proračun za leto 2002 v tem času ne bo sprejet,
se lahko podaljša začasno financiranje na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 01-403-04-1/01
Ribnica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

5519.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Ribnica

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 - odl. US, 24/99 in 70/00) v
povezavi s 23. členom sprememb in dopolnitev istega zakona (Uradni list RS, št. 70/00) ter na podlagi 30. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) in 78. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 66/00) je Občinski svet občine Ribnica na 17. redni
seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Ribnica
I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnih volitvah
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Št.

v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine
sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah,
pod pogojem da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah se sme dodeliti do vključno 30
tolarjev na glas volilca, ki je veljavno glasoval za stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba).
II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,
se lahko letno poveča za toliko, kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v petem odstavku 1. točke tega
sklepa.

2. člen
Cene iz 1. člena začnejo veljati 1. januarja 2002.
3. člen
Po uveljavitvi cen iz 1. člena tega sklepa se cene
usklajujejo ob vsaki spremembi izhodiščne plače v RS. Ob
uskladitvi cen vrtec vračuna novo izhodiščno plačo in hkrati
tudi statistično ugotovljeno rast cen na drobno, če le-ta
presega 3%.
Ob vsaki uskladitvi cen Vrtec Ribnica izdela predlog
novih cen in ga predloži v soglasje občinski upravi.
Vrtec začne obračunavati storitve po usklajenih cenah
s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi pisnega
soglasja iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica, št.
01-602-1/97 z dne 6. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na
oglasnih deskah Vrtca Ribnica.
Št.01-MT-602-1/97
Ribnica, dne 13. decembra 2001.

III
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2002.
Št. 01-414-10-7/01
Ribnica, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

5520.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v Vrtcu Ribnica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št.12/96 in 44/00), 16. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica
na predlog Vrtca Ribnica na 17. redni seji dne 13. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
Vrtcu Ribnica
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica po
posameznih programih znašajo mesečno na otroka:
1 I. starostna skupina
(od 1. do 3. leta - jaslični oddelek)
2. II. starostna skupina
(od 3. leta do vstopa v šolo)

70.367 SIT
55.782 SIT
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Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

5521.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Ribnica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 9. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na
17. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
1. člen
Spremeni in dopolni se pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 28/99).
2. člen
V celoti se črta 6. člen.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi
župan Občine Ribnica, občinska uprava zbere, obdela in
pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov
zagotavlja proračun občine. Za strokovno obdelavo podatkov (ovrednotenje športnih programov v skladu z normativi in
kriteriji) lahko župan imenuje posebno strokovno komisijo ali
pooblasti ustrezno zunanjo institucijo. Predlog delitve razpo-
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ložljivih sredstev obravnava in sprejme komisija za šport
občine, ki jo imenuje župan.”
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Javni športni objekti se uporabljajo na način in za
namen kot to določa zakon.”
5. člen
V normativnem delu pravilnika se v poglavju 07. ŠPORTNE PRIREDITVE črta drugi stavek prvega odstavka in se
nadomesti z novim besedilom:
“Program prireditev sprejme župan na predlog strokovne službe ali posebej imenovane komisije za šport.”
6. člen
V normativnem delu pravilnika se v celoti črta besedilo
poglavja 08. STROKOVNA DELA.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-65-1-98
Ribnica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENJ GRADEC
5522.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98
in 102/00), 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji
dne 11. 12. 2001 in Občinski svet občine Mislinja na 32.
seji dne 12. 12. 2001 sprejela

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Slovenj Gradec
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1.
2002 dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok:
– v programu I. starostne skupine od 1 do 3 let
67.279 SIT
– v programu II. starostne skupine od 3 do 7 let
53.168 SIT
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo
otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
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ženja na družinskega člana v razmerju do poprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
III
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni
ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo
otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
IV
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
V
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v
celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot
rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 38005-00002/1999
Slovenj Gradec, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
Št. 640-12/1999
Mislinja, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5523.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2002 na območju
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta
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Št.

Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji, ki
je bila 27. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2002 na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
1
Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2002 na
območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 4.177 SIT/m2 stavbne parcele.
2
Povprečni stroški komunalne opreme za m2 stavbne
parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
– cestno omrežje
– kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje
– plinovodno omrežje in
– omrežje javne razsvetljave

1.247 SIT/m2
1.167 SIT/m2
963 SIT/m2
692 SIT/m2
108 SIT/m2

29,85%
27,94%
23,05%
16,57%
2,59%

člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji, ki
je bila 27. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto
2002 znaša 0,085 SIT.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 42008-001/2000
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati povprečne stroške tiste komunalne opreme, s katero
je opremljena stavbna parcela.
3
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali
drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na
katerem bodo gradili objekt.
4
Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva
sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
5
Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za m2
stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se
urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 42007-054/99
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

5524.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2002

Na podlagi 8. in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) ter na podlagi 13.
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5525.

Sklep o določitvi višine sredstev za najem
prostora za grobove na pokopališčih in uporabi
mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine
Slovenj Gradec

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90),
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99) ter odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94) je Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 11. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi višine sredstev za najem prostora za
grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj
Gradec
1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov na pokopališčih v
Šmartnem, Podgorju, Šmiklavžu, Pamečah in na Selah znaša:
SIT

družinski grob
enojni grob
žarni grob
otroški grob
grobnica

3.444
2.667
2.667
2.667
6.840

V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Za uporabo mrliške vežice v Šmartnem, Pamečah in
Šmiklavžu se zaračunava:
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SIT

– za en dan uporabe vežice
– za dva dni uporabe

7.888
10.388

V ceni so vračunani stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev.
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter za
vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliških vežic).
4. člen
Sredstva zbrana na podlagi 1. in 2. člena tega sklepa
se zbirajo na računu Mestne občine Slovenj Gradec, ki
upravlja s pokopališči.

evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom
12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic
in stavb vodi v registru območij teritorialnih enot za območje
Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Stroški popravkov oziroma zamenjave javnih listin stanovalcev navedene ulice, ki jih opravi pristojna upravna enota, bremenijo občinski proračun.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/01-90
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2001.

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

Št. 35207-02/99
Slovenj Gradec, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

SODRAŽICA
5527.

SLOVENSKE KONJICE
5526.

Odlok o spremembi odloka o imenovanju ulic v
mestu Slovenske Konjice

Na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni
list RS, št. 8/90) in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 27. seji dne 20. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o imenovanju ulic v mestu
Slovenske Konjice
1. člen
V odloku o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 8/92) se spremeni 23. člen in se po
novem glasi:
»Ulica od Lambrechtovega doma do Celjske ceste se
imenuje Lambrechtova ulica«.
2. člen
V 25. členu se črta beseda »Lambrehtovo« in nadomesti z besedo »Lambrechtovo«.
3. člen
Območna geodetska uprava – izpostava Slovenske Konjice izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih
vnese v evidenco uradno poimenovanih naselij in ulic ter v

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Sodražica za leto 2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in na podlagi 93. člena
statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00)
izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Sodražica za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2002 se bo financiranje
javnih zadev lokalnega pomena v Občini Sodražica nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 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
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.
2002. Če proračun za leto 2002 do tega roka ne bo sprejet, se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
Št. 00201-12/01
Sodražica, dne 11. decembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.
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Št.
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SVETA ANA
5528.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2001

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena
statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99), je
Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta
Ana za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001
(Uradni list RS, št. 122/00) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

A) Bilanca prihodkov in
odhodkov
Prihodki

Skupaj prihodki
Odhodki

SIT
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

56,776.000
29,460.133
4,881.119
167,672.921

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

28,803.894
102,629.436
92,996.000
47,103.923

258,790.173

Skupaj odhodki
B) Račun fin. terjatev in
naložb
C) Račun financiranja
Povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računu

271.533.253
–
–600.000
12,743.080

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5529.

Odlok o uvedbi povračila za priključno
zmogljivost

Na podlagi 5. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in v skladu z 20. in 68. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
1. člen
S tem odlokom se na novo uvaja in določa višina, način
obračunavanja in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačati vsi
uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno vodovodno omrežje.
3. člen
Sredstva, zbrana s povračilom za priključno zmogljivost
se v skladu s pogodbo o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi vodovodnimi cevovodi in z drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na sistemu mariborskega vodovoda, koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov,
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in
naprav magistrala in črpališč vode,
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– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih,
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav magistrala in črpališč vode,
– odkup zemljišč na vodnih virih.
4. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna
od dimenzije vodomera, se plačuje mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ob mesečnem obračunu za porabljeno vodo.
5. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
znaša za:
Dimenzijo vodomera

13
20
25
30
40
80
150

Znesek SIT/mesec

580,19
966,99
1.353,78
2.320,77
3.867,95
5.801,93
15.471,80
23.207,70
58.019,25

Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi določi
občinski svet.
6. člen
Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost se
prične z dnem uveljavitve odloka. Do uveljavitev povračila v
vseh občinah oziroma do podpisa pogodbe o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi cevovodi in drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na sistemu mariborskega vodovoda, z strani vseh podpisnic pogodbe, zbrana sredstva povračila za priključno moč uporabljajo za investicije v objekte in naprave vodovodnega sistema v lasti
Občine Sveta Ana.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu oziroma ko so bili odloki o uvedbi povračila za
priključno zmogljivost sprejeti v vseh ostalih občinah, podpisnicah pogodbe iz 3. člena.
Št. 32025-005/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5530.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic in
usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/
98, 74/98 in 70/00) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/99), je Občinski svet občine Sveta
Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev
občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za
oskrbo z vodo
1. člen
S tem odlokom se v skladu z 61. členom zakona o
lokalni samoupravi ustanovi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic javnih zavodov in javnih podjetij v skladu z
aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega
podjetja ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo v Mestni občini Maribor, Občini Pesnica, Občini Duplek, Občini Lenart, Občini
Kungota, Občini Šentilj, Občini Ruše, Občini Gornja Radgona, Občin Hoče-Slivnica, Občini Miklavž, Občini Benedikt,
Občini Sv. Ana in Občini Selnica ob Dravi.
2. člen
Mestna občina Maribor in Občine, navedene v 1. členu
tega odloka, so se s sporazumom, dogovorile, da bodo v
enakem besedilu, vsaka zase, sprejele odlok o ustanovitvi
skupnega organa iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Skupni organ, ki ga v skladu z zakonom sestavljajo
župani udeleženih občin iz 1. člena tega odloka oziroma
njihovi pooblaščenci, se imenuje Svet županov za oskrbo s
pitno vodo.
Sedež skupnega organa je v Mestni občini Maribor,
Ul. heroja Staneta 1.
4. člen
Skupni organ je organiziran kot interesna skupnost in
ni pravna oseba.
5. člen
Skupni organ opravlja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnem podjetju za oskrbo z vodo ter pravice in obveznosti iz
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij v skladu z zakonskimi predpisi,
– usklajuje odločitve občin v zvezi z zagotavljanjem
javne službe za oskrbo z vodo,
– sprejema dolgoročne (25-letne), 4-letne ter letne programe oskrbe z vodo na skupnem sistemu,
– odloča o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi
vodovodnimi cevovodi in drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na skupnem sistemu,
– po potrebi imenuje strokovne komisije in odbore za
pripravo gradiv,
– druge naloge, za katere se župani dogovorijo.
6. člen
Skupni organ sprejema odločitve na sejah, ki jih vodi
predsednik. Izvolitev predsednika ter sprejem poslovnika o
delu skupnega organa sta točki prve seje.
7. člen
Način glasovanja:
Vsi župani skupaj imajo 100 glasov. Glasovi se delijo
na tiste, ki so odvisni od priključne zmogljivosti v posamezni
občini – odvisni glasovi (teh glasov je 61) in na tiste, ki niso
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odvisni od priključne zmogljivosti v posamezni občini – neodvisni glasovi (teh glasov je 39).
Število odvisnih glasov, ki jih ima posamezni župan, se
določi vsako leto na prvi seji glede na priključno zmogljivost
v posamezni občini v preteklem letu.
Število neodvisnih glasov, ki jih ima vsak župan, je tri in
se ne spreminja.
Seja je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj 50
glasov, odločitev pa je sprejeta, če je zanjo glasovalo najmanj 50 glasov.
Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ter
zapisnikar.
8. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za skupni
organ opravlja Mestna občinska uprava mestne občine Maribor, lahko pa se njihovo izvajanje s pogodbo prenese na
izvajalca javne službe oskrbe z vodo.
Gradiva za seje morajo biti pripravljena in vročena članom vsaj 10 dni pred sejo.

Št.

sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v četrtem odstavku 1. točke tega sklepa.
III
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo enkrat
letno.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 67/99).
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-001/01
Sveta Ana, dne 21. septembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko so v enakem besedilu sprejeti in v ustreznih uradnih glasilih objavljeni odloki v
vseh občinah iz 1. člena tega odloka.
Št. 35502-002/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5531.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Sveta Ana

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in v zvezi s 23. členom istega zakona
sprejme Občinski svet občine Sveta Ana na 20. redni seji
dne 21. 9. 2001

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Sveta Ana
I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine
sorazmerno število glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet občine se dodeli
30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se
lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
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5532.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana in na podlagi 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002 znaša
0,48 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 42008-001/99
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5533.

Sklep o določitvi cen programov storitev v
javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojnovarstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana –
vrtec Sveta Ana in Lokavec

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99), 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni
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list, RS št. 12/96) je Občinski svet občine Sveta Ana na 23.
redni seji dne 15. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov storitev v javnem
vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem
zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta
Ana in Lokavec
Določijo se cene programov storitev v Javnem vzgojnoizobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta Ana in Lokavec za naslednje
programe:
– za oddelke od 1 do 7 let starosti v višini 52.000 SIT
na mesec,
– za 5-urni program s kosilom v višini 39.000 SIT na
mesec,
– za 5-urni program brez kosila 32.600 SIT na mesec.
Navedene cene veljajo od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 64000-19/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5534.

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), ter 28. in 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z
83. do 93. členom poslovnika o delu Občinskega sveta
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet
občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001
sprejme

ODLOK
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002

Uradni list Republike Slovenije
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sveta Ana so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
Proračun Občine Sveta Ana za leto 2002 se določa v
višini 344,786.158 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto
Naziv
Znesek v tisoč SIT
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
282.915
Tekoči prihodki (70+71)
92.716
70 Davčni prihodki
65.163
700 Davki na dohodek in dobiček
41.275
703 Davki na premoženje
13.131
704 Domači davki na blago in storitve
10.757
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
27.553
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
4.256
711 Takse in pristojbine
1.146
712 Denarne kazni
51
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.298
714 Drugi nedavčni prihodki
8.802
72 Kapitalski prihodki
1.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.350
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
188.849
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
188.849
II.
40

41

1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
občine Sveta Ana za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.

42
43

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Sveta Ana.

III.

2. VIŠINA PRORAČUNA

B)
IV.

3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

75

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil

344.786
33.203
12.221
1.503
16.379
100
3.000
117.357
8.075
19.200
8.817
81.265
–
174.708
174.708
19.518
19.518
61.870-

–
–
–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

–
–

V.

Dana posoila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
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 financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Ddplačilo dolga (550)
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
X.
XI.

Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
Neto financiranje (VI.+X.)

–
–
–
–
–

20.000
20.000
–
1.000
42.87061.870
61.870

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem računu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Neposrednim uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
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8. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,
ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči največ 1,5% v rezervo
Občine Sveta Ana.
Proračunska rezerva se v letu 2002 se oblikuje v višini
2,000.000 SIT.
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega
odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
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15. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 400, 401,
402, 403, 410, 411, 412, 413, 420, 430 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan
o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 25 mio tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 22. seji dne 7. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2001
(Uradni list RS, št. 17/01) se v 3. členu spremeni četrti
odstavek in glasi:
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I-II)

300,758.124,19
295,198.124,19
5,560.000,00

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta – dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV-V)
–
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
5,560.000,00
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) –5,560.000,00
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu ((I-II)+(IV-V) –
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci
za leto 2000 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 40301-3/01
Šalovci, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

Št. 40302-01/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

ŠKOFJA LOKA
5536.
ŠALOVCI
5535.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za
stanovanjsko gospodarstvo

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98, spremembe
in dopolnitve) je Občinski svet občine Škofja Loka na 21.
redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega sklada za
stanovanjsko gospodarstvo
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad za stanovanjsko gospodarstvo kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na
posebnem evidenčnem računu občine ločeno prikazujejo
sredstva za področje stanovanjskega gospodarstva občine,
in sicer:
– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero;
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega
gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom
občine in drugimi predpisi.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz proračunskih sredstev.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Vsi prihodki in odhodki sklada ter obveznosti sklada se
prikažejo v proračunu Občine Škofja Loka.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada,
obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva in za pridobivanje in opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 9/94 in 68/97). Izbris Stanovanjskega sklada iz sodnega registra predlaga Občina Škofja Loka. Premoženje, obveznosti in sredstva Stanovanjskega sklada, vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami z dnem
uveljavitve tega odloka prevzame Občina Škofja Loka. Z
dnem uveljavitve tega odloka preneha funkcija organom Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka.

Št.
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-266/93
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

5537.

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj
obrti in podjetništva Škofja Loka

Občina Škofja Loka je na podlagi 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98),
Občina Gorenja vas – Poljane je na podlagi 17. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni
list RS, št. 80/01) in Občina Železniki je na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96,
36/98 in 21/99) ter v skladu z določbami 59. in 60. člena
zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), na 21.
seji Občinskega sveta občine Škofja Loka dne 13. 12.
2001, na 23. seji Občinskega sveta občine Gorenja vas –
Poljane, dne 20. 12. 2001, na 27. seji Občinskega sveta
občine Železniki dne 19. 12. 2001 sprejela

ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
medobčinskega sklada za razvoj obrti in
podjetništva Škofja Loka
1. člen
Z dnem 31. 12. 2001 preneha veljati odlok o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrt in podjetništva Škofja Loka (Uradni list RS, št. 71/96, 14/97 in 59/98).
2. člen
Medobčinski sklad za razvoj obrti in podjetništva Škofja
Loka (v nadaljnjem besedilu: sklad) preneha z delovanjem
31. 12. 2001.
3. člen
Premoženje, pravice in obveznosti ter vsi programi in
aktivnosti sklada se s 1. 1. 2002 z dosedanjega sklada
prenesejo na Razvojno agencijo Sora, d.o.o., Spodnji trg 2,
Škofja Loka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-84/95
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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Št. 0200-322-25/01
Gorenja vas, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
Št. 080-09-8134
Železniki, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

5538.

Odlok o Aleji znamenitih Ločanov

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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 – obvezna
razlaga, 9/96 – 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) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 21. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– lokacijo,
– čas postavitve,
– soglasje lastnika zemljišča ali objekta,
– finančni plan,
– soglasje še živečih sorodnikov, v primeru postavitve
spominskega obeležja.
5. člen
O predlogu iz prejšnjega člena odloči občinski svet.
6. člen
Sredstva za postavitev spominskih obeležij in drugih
umetniških del po tem odloku in njihovo vzdrževanje se
zagotovijo v proračunu Občine Škofja Loka.
Predlagatelj v predlogu za postavitev spominskega obeležja oziroma drugega umetniškega dela lahko navede tudi
druge vire finančnih sredstev (donacije, sponzorstvo…).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-02/01
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.

ODLOK
o Aleji znamenitih Ločanov
1. člen
S tem odlokom se ureja Aleja znamenitih Ločanov, v
kateri se bodo postavila spominska obeležja osebam, ki so
bile rojene ali so živele na Škofjeloškem, in so prispevale v
zakladnico dosežkov na različnih področjih.
Aleja znamenitih Ločanov se nahaja na Šolski ulici, na
obzidju ob peš poti na Loški grad in na drugi primerni lokaciji, ki jo določi občinski svet.
S tem odlokom se ureja tudi postavitev drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka, tudi tistih, ki bodo
posvečeni dogodkom, pomembnim za Škofjo Loko.
2. člen
Merila za izbor oseb, katerim se postavi spominsko
obeležje in merila za izbor postavitve drugih umetniških del v
skladu s tem odlokom, se določijo v pravilniku.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet v
roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Predlog za postavitev posameznega spominskega obeležja iz prvega odstavka 1. člena in predlog za postavitev
drugega umetniškega dela iz tretjega odstavka 1. člena tega
odloka pripravi Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelj). Na sejo odbora so lahko vabljeni
predstavniki Muzejskega društva.
Pobudo za postavitev posameznega spominskega obeležja oziroma drugega umetniškega dela lahko odboru za
družbene dejavnosti podajo pravne ali fizične osebe.
4. člen
Predlog mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev predloga, glede na pravilnik o
merilih iz 2. člena tega odloka,
– vrsto predlaganega obeležja oziroma drugega umetniškega dela,

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

5539.

Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja
Loka v letu 2002

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) župan Občine Škofja Loka sprejema

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v
letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škofja Loka se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo skladno z že sprejetimi obveznostmi.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 401-1/02
Škofja Loka, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

5540.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6794, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00 in 28/01) in 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/85, 34/90 in 7/91) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 21. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

Št.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih
obdobjih po proračunu za leto 1999.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od
1. 1. 2002 do 31. 3. 2002.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 04-12/01
Velika Polana, dne 14. decembra 2002.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območjih Občine Škofja Loka za leto
2002 znaša 1,02 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 464-01/85
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VELIKA POLANA
5541.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Velika Polana v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 79/99), ter 92. člena statuta
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Velika Polana v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Velika Polana za leto
2002 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 1999.
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ŽALEC
5542.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Žalec za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in
70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) je župan Občine Žalec
dne 19. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna Občine
Žalec za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2002 se
financiranje funkcij Občine Žalec ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Žalec 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
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
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4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Žalec za
leto 2002 župan obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 40304/00001/2001
Žalec, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta
pa predsednik delovnega telesa.
7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom
občine ali z odlokom. V notranjem krogu pečata je ime
občinskega organa OBČINSKI SVET.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo župan ali
od njega pooblaščen delavec občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

NOVO MESTO
5543.

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto

Na podlagi 109. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 32. seji dne 13. 12. 2001
sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.
3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po
izvolitvi članov, vendar ne kasneje, kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Prvo sejo sveta vodi dosedanji župan.
Svet na prvi seji izmed navzočih članov najprej imenuje
začasno tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o
županovem predlogu, če ta ni izglasovan, pa glasuje o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler
niso imenovani vsi trije člani komisije. O preostalih predlogih
svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej, najpozneje
na prvi naslednji seji.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
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Št.
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svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije, potrdila o
izvolitvi župana in na podlagi poročila mandatne komisije
posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega
sveta, izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija do prve naslednje
seje sveta pripravi poročilo in predloge za imenovanje novih
članov organov občine in delovnih teles občinskega sveta.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in s tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana ter obravnavati
vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) k tem predlogom;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta;
– predlagati kandidate za člane organov občine, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike, vanje voliti in biti voljen.
Člani sveta uveljavljajo pravice iz tega člena neposredno na seji sveta ali pismeno med sejama sveta.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti, opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, s katerimi je seznanjen pri svojem
delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom
in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pismeni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali direktorju
občinske uprave postaviti vprašanje s področja pristojnosti
občine ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.
17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude s področja pristojnosti občine v pismeni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali drugi predsedujoči na to opozori
člana in ga pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno
dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pismeno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta
župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo
ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na vprašanja in pobude se praviloma odgovarja na
naslednji seji.
Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita
pismeno, pismeno morata odgovoriti tudi na vprašanja in
pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pismeni odgovor
mora biti posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem prve naslednje redne seje, najkasneje pa na njej.
18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
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3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej
sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.
Članu sveta, ki se neopravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
O neopravičenosti razlogov odsotnosti z redne seje
občinskega sveta odloča Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Ugovor zoper odločitev Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je možen v osmih
dneh. O ugovoru odloča občinski svet.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta praviloma enkrat
mesečno. Skliče jo tudi po sklepu sveta ali na predlog
drugih predlagateljev, določenih s statutom občine.
Redne seje sklicuje župan v času med 10. januarjem in
15. julijem ter 10. septembrom in 23. decembrom.
Izredno sejo lahko župan po potrebi skliče kadarkoli.
Župan sklicuje tudi slavnostno sejo občinskega sveta.
22. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda župan pošlje
članom občinskega sveta najmanj 15 dni pred sejo sveta,
kadar gre za gradiva, ki so podlaga za sprejem odlokov,
ostala gradiva pa z vabilom najmanj 7 dni pred sejo sveta,
razen gradiv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki morajo biti predložena članom občinskega sveta
najmanj do začetka seje.
Gradivo za sklic seje obsega predlog dnevnega reda in
ustrezno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.
Izjemoma lahko župan iz nujnih razlogov preloži že
sklicano sejo sveta na drugo uro ali na drug dan. Obvestilo o
spremembi datuma morajo člani občinskega sveta prejeti
najmanj 3 dni pred datumom prvotnega sklica seje. Sejo se
lahko prestavi samo na kasnejši datum.
Izjemoma pa lahko svet na predlog najmanj četrtine
članov sveta, župana, predsednikov delovnih teles in z obraz-
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ložitvijo nujnosti predloga z večino navzočih članov odloči,
da obravnava na seji sveta tudi gradivo, ki je bilo poslano
pozneje ali vročeno na sami seji.
Predlagatelji, ki so zahtevali sklic seje sveta, dostavijo
županu gradivo o zadevi, zaradi katere so zahtevali, da skliče sejo.
23. člen
Vabilo in gradivo za sejo občinskega sveta se pošlje
predsedniku nadzornega odbora mestne občine in direktorju občinske uprave.
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor
občinske uprave.
K posameznim točkam dnevnega reda se lahko povabijo tudi tisti, na katere se posamezna točka nanaša.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna. O tem odloča župan.
24. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov
sveta ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pismenega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko
skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem
primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči), in sicer: do začetka seje pismeno, na sami seji ali
pa ustno med sejo.
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27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z vabilom, ki je priloženo h gradivu za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega
sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo
občinskega sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost
mora biti vidno ločen od prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti
dela občinskega sveta, poskrbi za njegovo odstranitev s
seje.
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
kateri so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne
osebe zaupne narave oziroma so državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.
2. Potek seje
28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen in v
primeru sklepčnosti nadaljuje s sejo.
V primeru, da predsedujoči ugotovi nesklepčnost, se
sklepčnost ponovno ugotavlja najkasneje v 30 minutah po
prvem ugotavljanju sklepčnosti. Če se tudi takrat ugotovi
nesklepčnost, se seja odpove.
Enako se ravna v primeru ugotavljanja nesklepčnosti
med sejo. Po ponovni ugotovitvi nesklepčnosti se seja prekine.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen
na sejo.
29. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
več točk dnevnega reda, skrajšani ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.
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Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
30. člen
Po določitvi dnevnega reda seje svet odloča o potrditvi
zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.
32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma direktor občinske uprave
mnenje k obravnavani zadevi.
Po dopolnilni obrazložitvi in mnenju župana dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je
zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.
Nato dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene,
da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja
dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut. Ta član mora
pred začetkom razprave navesti razloge za podaljšanje časa
za razpravo.
Člani občinskega sveta, ki predlagajo dodatne sklepe,
morajo le-te podati predsedujočemu v pismeni obliki.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega naslednjega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati
na napoved replike, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.
Drugi vabljeni na sejo smejo sodelovati v tistem delu
razprave, ki se nanaša nanje. V tem primeru predsedujoči
predhodno ugotovi, o čem želi udeleženec na seji razpravljati.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.
33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.
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34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.
35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih ali pridobitve
dodatnih strokovnih mnenj. Predsedujoči v primeru prekinitve določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
36. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob šestnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot štiri ure.
Predsedujoči odredi lahko petnajstminutni odmor po
dveh urah neprekinjenega dela.
Predsedujoči odredi odmor tudi na predlog vodje svetniške skupine ter na obrazložen predlog najmanj petih članov občinskega sveta ali predsednika delovnega telesa občinskega sveta ali predlagatelja gradiva. Odmor lahko odredi tudi na predlog posameznega člana občinskega sveta ali
župana, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko v okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, občinski svet
odloči, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.
37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave, ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Če občinski svet časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda, sejo prekine in določi termin za njeno nadaljevanje.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
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Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.
39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.
41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, na začetku
nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi, med sejo
pa le na predlog predsedujočega ali člana sveta in v primeru, če je število opredeljenih glasov manjše od večine članov občinskega sveta.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut ali ta poslovnik določajo drugačno večino.
45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
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46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,
razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
Glasuje se najprej o spreminjevalnih predlogih članov
občinskega sveta, delovnih teles ter nato o predlogu predlagatelja.
V primerih, ko je sprejet spreminjevalni predlog, predsedujoči odredi odmor pred glasovanjem o predlagateljevem predlogu zaradi uskladitve.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov ZA in število glasov PROTI oziroma pri
glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan; pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
katerega podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči na seji sveta takoj po ugotovitvi rezultatov
objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
ZA ali PROTI sprejemu predlagane odločitve.

51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi ZA, PROTI ali NE GLASUJEM.
49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno – tehnična
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali delavec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom, ki ga uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se v
prostoru, ki je določen za glasovanje in v katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev ZA ali PROTI. ZA je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, PROTI pa na
levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo ZA ali besedo
PROTI.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke
in imena in priimke kandidatov, napisana po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.

5. Zapisnik seje občinskega sveta
52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje občinskega sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta.Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.
Potrjen zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni
delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po potrditvi se zapisnik pošlje predstavnikom sredstev
javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji, in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in se ne objavlja. Člane občinskega sveta
z njim seznani predsedujoči pred potrjevanjem zapisnika.
53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski trak. Magnetofonski trak se hrani še eno leto po
koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali
občinski svet.
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
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seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pismeno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis,
če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor občinske uprave na podlagi pismene zahteve člana občinskega sveta.
Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani
pri gradivu, ki je bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.
6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za
svet
56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za
delovna telesa občinskega sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v občinski upravi.
Direktor občinske uprave določi delavca v občinski
upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja
druga opravila, potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno
mesto.
Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge
delavce občinske uprave.
7. Delovna telesa občinskega sveta in njihove
pristojnosti
57. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so opredeljena
s statutom ali z ustreznim odlokom.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.
Občinski svet obravnava mnenja in predloge delovnih
teles v okviru posameznih točk dnevnega reda seje.
58. člen
Komisija za statut občine in poslovnik sveta ima sedem
članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter njunih sprememb oziroma dopolnitev; predloge odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet
sprejema v obliki predpisov, pa obravnava na izrecni pre-
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dlog župana ali najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, razlaga
poslovnik občinskega sveta Komisija za statut občine in
poslovnik sveta.
59. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– opravlja aktivnosti in postopke v zvezi s potrditvijo
mandatov članov občinskega sveta in župana,
– obravnava vprašanja s pristojnosti sveta, ki so povezana z volitvami, imenovanji, razrešitvami, imuniteto in administrativnimi zadevami,
– pripravlja in daje predloge za imenovanja in soglasja
k imenovanju direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj
je mestna občina,
– pripravlja in daje svetu predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitev članov sveta javnih zavodov,
– daje predloge za sestavo delovnih teles sveta in
opravljanje funkcij v njih,
– pripravlja in obravnava predloge aktov o plačah in
nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles in drugih članov občinskih organov ter o povračilu
stroškov,
– sprejema sklepe o dopustih poklicnih funkcionarjev,
– obvešča občinski svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata članu sveta,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, statut in
ta poslovnik.
60. člen
Odbor za okolje in prostor obravnava:
– urbanizem in prostorsko planiranje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– varstvo okolja,
– ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih
služb na področju okolja in prostorskega urejanja,
– razvoj mesta, ohranitev in revitalizacijo starega mestnega jedra in drugih naselij ter predloge za namembnost
mestnega prostora.
61. člen
Odbor za komunalo in promet obravnava:
– izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi,
vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi
površinami,
– urejanje prometa,
– izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje s pokopališči,
za organizacijo pogrebnih storitev ter za mrliško-ogledno
službo,
– ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih
služb s področja komunalne dejavnosti,
– varstvo tal in vodnih virov,
– varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in
deponiranje odpadkov,
– področje požarne varnosti ter organizacijo dimnikarske službe.
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62. člen
Odbor za družbene dejavnosti obravnava:
– razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih,
– razvoj vzgoje in izobraževanja na nižji, srednji in visoki stopnji,
– razvoj kulturne, raziskovalne, knjižničarske, informacijsko-dokumentacijske dejavnosti,
– razvoj športa in rekreacije,
– promocijo občine, organizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,
– varstvo naravne in kulturne dediščine.
63. člen
Odbor za gospodarstvo obravnava:
– sodelovanje med občino in gospodarskimi subjekti,
– problematiko zaposlovanja,
– pogoje za razvoj vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerih
razvoj je v interesu občine,
– razvoj kmetijstva, trgovine in turizma,razvoj demografsko ogroženih območij,
– stanovanjsko problematiko.
64. člen
Odbor za davčno politiko, proračun in finance obravnava:
– oblikovanje in izvajanje proračuna, njegovih sprememb in zaključnega računa,
– davčno politiko občine,
– financiranje in nadzorovanje porabnikov občinskega
proračuna,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– premoženjsko bilanco občinskega premoženja,
– pobude in stališča občanov pri izvajanju finančnega
nadzora.
65. člen
Odbor za lokalno samoupravo obravnava:
– lokalno samoupravo v občini,
– povezovanje občine v širše lokalne skupnosti,
– financiranje krajevnih skupnosti,
– preoblikovanje občine.
66. člen
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:
– obravnava politiko in predloge za medobčinsko in
mednarodno sodelovanje občine z drugimi občinami in mesti doma in v tujini,
– obravnava letne programe povezovanja in sodelovanja z drugimi občinami in mesti,
– spremlja izvajanje programov sodelovanja.
67. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava pritožbe in predloge občanov in organizacij občine, povezane z uresničevanjem pravic in dolžnosti,
izhajajoč iz občinskih predpisov,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo občani občinskemu svetu ter
ugotavlja vzroke zanje,
– obvešča občinski svet in pristojna delovna telesa o
pojavih, ki nastajajo pri uporabi občinskih aktov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic,
dolžnosti in pravnih interesov občanov,
– daje mnenja o zadevah, če to predlaga občinski svet
ali župan.
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Vse vloge, ki se nanašajo na splošne akte in sklepe
občinskega sveta ter naloge in pristojnosti župana oziroma
občinske uprave, ki so naslovljene ali posredovane v vednost občinskemu svetu in se ne nanašajo na pristojnost
drugega delovnega telesa, se posredujejo v obravnavo Komisiji za vloge in pritožbe.
Komisija za vloge in pritožbe lahko v primeru ugotovljene očitne neutemeljenosti zahteve zavrne njeno predložitev
v odločanje občinskemu svetu in o tem obvesti vlagatelja ter
občinski svet.
68. člen
Komisija za priznanja in nagrade:
– enkrat letno objavlja razpis za podelitev občinskih
priznanj in nagrad,
– vodi aktivnosti v zvezi z razpisom občinskih priznanj
in nagrad ter pripravi in posreduje občinskemu svetu predlog sklepov za prejemnike občinskih priznanj in nagrad,
– županu predlaga način, kraj in čas podelitve občinskih priznanj in nagrad,
– vodi evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah.
69. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
70. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
71. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.
72. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.
73. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
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tve, mnenja in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega
sveta.
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79. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka

74. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov
in drugih odločitev občinskega sveta, katere določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij,
zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno
povezano z obravnavano problematiko.
8. Slavnostna seja občinskega sveta
75. člen
Na slavnostne seje se poleg članov sveta, predstavnikov občinskih organov, predstavnikov političnih strank, častnih občanov in prejemnikov vsakoletnih občinskih priznanj in nagrad vabi tudi predstavnike z gospodarskega in
kulturnega področja, predstavnike pravosodja in predstavnike civilne družbe.
76. člen
Na slavnostni seji občinskega sveta župan podeli priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
77. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z
zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi strategije, stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in
drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z
zakonom ali statutom občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine.
78. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge
splošne akte, za katere je v zakonu ali v tem poslovniku
določeno, da jih predlaga župan.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član
občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

80. člen
Odlok se sprejema po dvofaznem postopku na podlagi
utemeljenega predloga upravičenega predlagatelja (prva in
druga obravnava).
Predlog odloka s področja urejanja prostora v prvi
obravnavi ima naziv osnutek, v drugi obravnavi pa dopolnjeni
osnutek.
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo členov in obrazložitev.
Obrazložitev obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in
drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
81. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval na obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.
Župan lahko sodeluje na vseh obravnavah predloga
odloka na sejah občinskega sveta tudi kadar on ni predlagatelj.
82. člen
Kadar župan ni predlagatelj odloka, mora predlagatelj
posredovati predlog odloka članom občinskega sveta in
županu najmanj 15 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
83. člen
Predlagani odlok se posreduje delovnim telesom občinskega sveta, pristojnim za zadeve, ki jih ureja odlok.
Delovna telesa na podlagi razprav v zvezi s predlaganim odlokom, ki je na dnevnem redu seje sveta, lahko
posredujejo svetu poročilo, v katerega vključijo tudi svoja
stališča, mnenja, pripombe, predloge oziroma amandmaje.
Če vsebuje predlagani odlok določbe, ki zahtevajo finančna sredstva, obravnava tak predlog odloka tudi Odbor
za davčno politiko, proračun in finance.
84. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.
Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko določi, da gre odlok pred drugo
obravnavo v javno razpravo.
Javna razprava se mora opraviti za statut občine, proračun in za vse druge akte, za katere to zahteva zakonodaja.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka tudi na podlagi stališč in sklepov, ki
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so bili sprejeti na prvi obravnavi predloga odloka ter na
podlagi predlogov, podanih v javni razpravi.
Predlagatelj v drugi obravnavi obrazloži spremembe
besedila predlaganega odloka in vzroke zanje.
85. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
Odločitev iz predhodnega odstavka tega člena ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih
članov občinskega sveta.
86. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pismeni obliki z obrazložitvijo najmanj sedem dni pred
dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Amandma pa lahko predlaga na sami seji pristojno
delovno telo občinskega sveta, najmanj pet članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.
Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.
O vloženih amandmajih se obvesti pristojno delovno
telo, ki lahko poda mnenje.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
87. člen
Amandma in odlok sta v celoti sprejeta, če zanje na seji
občinskega sveta glasuje večina opredeljenih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Če je k členu predloga odloka predlaganih več amandmajev, člani sveta najprej glasujejo o amandmaju, ki najbolj
odstopa od vsebine člena v predlogu in nato po tem kriteriju
o drugih amandmajih.
Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej
odloča o amandmaju, ki je bil dan k amandmaju.
88. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
O predlogih drugih splošnih aktov odloča občinski svet
na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.
89. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.
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V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet
v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo
obravnaval.
Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splošnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predlagatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predloga ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
90. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
91. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,
drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloke
občinskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.
92. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
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5. Postopek za sprejem proračuna

93. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za posamezne
namene financiranja porabe v občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto,
ki se začne in konča v skladu z navodilom ministra, pristojnega za finance.
V skladu z zakonom in z navodili ministra za finance
lahko občinski svet sprejema proračun za več let.
94. člen
Župan predloži predlog proračuna za prihodnje leto
občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna državnemu zboru oziroma v roku, ki omogoča
uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se
sprejema proračun.
95. člen
V okviru razprave o predlogu proračuna oziroma še v
sedmih dneh po opravljeni razpravi lahko člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu pismene pripombe in predloge.
Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
96. člen
Župan se do vloženih pripomb in predlogov opredeli
ter pripravi dopolnjen predlog proračuna za drugo obravnavo ter ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
V primeru, da ni bilo pravočasno vloženih pripomb in
predlogov, lahko župan pripravi dopolnjen predlog proračuna ali pa ga ohrani v nespremenjeni obliki in ga v roku
iz prvega odstavka tega člena predloži občinskemu svetu
v sprejem.
97. člen
Na dopolnjen oziroma nespremenjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v
pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
predložijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
Župan lahko vloži amandma na dopolnjen oziroma
nespremenjen predlog proračuna tudi na seji občinskega
sveta. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prejemki in izdatki.
O amandmaju, ki ne upošteva določil o ravnovesju
med proračunskimi prejemki in izdatki, se ne glasuje.
98. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o dopolnjenem oziroma nespremenjenem predlogu proračuna, lahko župan dodatno obrazloži predlog
proračuna. Občinski svet glasuje najprej o amandmajih,
ki jih je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.
99. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun uravnovešen.
Če je proračun v ravnovesju, občinski svet glasuje o
njem v celoti.
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100. člen
V primeru neuravnovešenosti proračuna župan odredi
odmor, v katerem mora strokovna služba občinske uprave
ugotoviti razlog za neravnovesje.
Po obrazložitvi uskladitve občinski svet glasuje o proračunu v celoti.
101. člen
Če proračun ni sprejet, mora župan najkasneje v 30
dneh predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občinski svet obravnava in o njem odloča po določbah
tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek.
102. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pismeni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
103. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena, razloge za obvezno razlago ter
besedilo zahtevane obvezne razlage.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava Komisija
za statut in poslovnik, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta,
župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga
predloži občinskemu svetu v postopek.
Vsak občan pa ima pravico podati pobudo za obvezno
razlago določb splošnih občinskih aktov, o kateri razpravlja
Komisija za statut in poslovnik. Pobuda mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter
razloge za obvezno razlago.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
104. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v uradnem prečiščenem besedilu.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
105. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki
jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
106. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
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Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda ZA ali PROTI.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

107. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

112. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa predčasno preneha mandat v skladu z zakonom in
statutom občine.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pismeni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata, razen v primerih, ko je za to pristojna
občinska volilna komisija.

108. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
109. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo za manjkajoče
člane delovnega telesa.
2. Imenovanje podžupana – podžupanov
110. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupane izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupanov izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.
3. Postopek za razrešitev
111. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih z zakonom, s statutom občine in tem poslovnikom.
Organ, ki je pristojen za predlaganje in imenovanje
kandidatov za določene funkcije, je pristojen tudi predlagati
njihovo razrešitev.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM
113. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte na predlog
župana, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.
114. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. O
opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju
sklepov sveta poroča župan ali po njegovem pooblastilu
podžupan ali direktor občinske uprave na vsaki redni seji
sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
IX. JAVNOST DELA
115. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, s posredovanjem sporočil obča-
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nom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge
načine, ki so v rabi.
Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu občinskega
sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.
Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.
116. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
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XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
118. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
119. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, poslovnik razlaga predsedujoči med sejo občinskega sveta. Če se predsedujoči ne more odločiti, odredi
odmor in naloži Komisiji za statut občine in poslovnik sveta,
da pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Če komisija ugotovi, da v določenem času ni mogoče
pripraviti razlage posamezne poslovniške določbe, predsedujoči prekine obravnavo točke dnevnega reda ter zadolži
komisijo, da pripravi razlago posamezne poslovniške določbe do naslednje seje.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika Komisija za
statut občine in poslovnik sveta.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala Komisija za statut občine in poslovnik sveta, odloči svet.
XII. KONČNA DOLOČBA

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
117. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je dopustno tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

120. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99).
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-3/2001-1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5490. Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
13089
5491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega
in povojnega nasilja (ZSPOZ-A)
13090
5492. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku (ZKP-D)
13091
5493. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje
1994-2003 (ZIJZ-B)
13094
5494. Zakon o o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznosti
domačega letalskega prevoznika za kritje škod,
nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in
o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike
(ZJODLPKŠ-A)
13095
5495. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP) 13095

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5496. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13100
5497. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13100
5498. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13100
5499. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13100
5500. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13100
5501. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
13101

VLADA
5502. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
ter začasni uporabi Sklepa št. 1/2001 in Sklepa
št. 2/2001 skupnega odbora po sporazumu o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
13102
5503. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
13208
5504. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po
Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) 13256
5505. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) 13264
5506. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.
5. 2000)
13291

5507. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
13291
5508. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 13292
5509. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
13298
5510. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
13298
5511. Odlok o uporabi odloka o preferencialnih pravilih
o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za
izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
13303

MINISTRSTVA
5512. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
13304
5513. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih v letu
2002
13307
5514. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
fiksnih obratovalnih stroškov za redno delovanje
skupnih namakalnih objektov in naprav na namakalnih območjih za leto 2002
13313
5515. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita
in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino
13313

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5516. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjske
zbornice Slovenije
13315

OBČINE
NOVO MESTO
5543. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
13330
RIBNICA
5517. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica za leto 2001
13316
5518. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2002
13316
5519. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica
13316
5520. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
13317
5521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
13317
SLOVENJ GRADEC
5522. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
13318
5523. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
13318
5524. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2002
13319
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5525. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj
Gradec
13319
SLOVENSKE KONJICE
5526. Odlok o spremembi odloka o imenovanju ulic v
mestu Slovenske Konjice
13320
SODRAŽICA
5527. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Sodražica za leto 2002
13320
SVETA ANA
5528. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2001
13321
5529. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
13321
5530. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za
oskrbo z vodo
13322
5531. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Sveta Ana
13323
5532. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
13323
5533. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem
vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta Ana
in Lokavec
13323
5534. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2002
13324
ŠALOVCI
5535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2001
13326
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ŠKOFJA LOKA
5536. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo
13326
5537. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka
13327
5538. Odlok o Aleji znamenitih Ločanov
13328
5539. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2002
13328
5540. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 13329
VELIKA POLANA
5541. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Velika Polana v letu 2002
13329
ŽALEC
5542. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2002
13329

MEDNARODNE POGODBE
89.

90.
–

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja
trgovinske vidike evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj
med pogodbenicama o vzajemnih posebnih
ugodnostih za določena vina, o vzajemnem
priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb
alkoholnih in aromatiziranih pijač (MDESPV)
1929
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHPT)
1948
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb
2182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

