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Mednarodne pogodbe
Uradni list
Republike Slovenije

2. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ljudske republike Kitajske

Na podlagi prve alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINE MED

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE

1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado

Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 14. oktobra 1996.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

* Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.

S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA

IN MEDICINE MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE

Vlada Republike Slovenije in Vlade Ljudske republike
Kitajske (v nadaljevanju: “pogodbenici“) sta se s ciljem, da
bi razvijali in spodbujali prijateljstvo med obema narodoma in
okrepili izmenjavo in sodelovanje na področju zdravstva in
medicine med obema državama, po posvetovanjih spora-
zumno dogovorili, da skleneta ta sporazum pod naslednjimi
pogoji:

1. člen
Pogodbenici se strinjata, da bosta pospeševali sodelo-

vanje na področju zdravstva in medicinskih ved in spodbujali
neposredno sodelovanje med zainteresiranimi zdravstveni-
mi, medicinskimi, znanstveno raziskovalnimi, izobraževalni-
mi organizacijami na podlagi vzajemne koristi in v okviru
svojih pristojnosti, zlasti na naslednjih področjih:

1. zdravstvena politika in raziskave,
2. farmakologija,
3. zdravstveno izobraževanje,
4. javno zdravstvo,
5. zdravstvene storitve,
6. tradicionalna kitajska medicina,
7. zdravje žensk in otrok.

A G R E E M E N T
OF COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH

AND MEDICINE BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Republic of Slovenia and the
Government of the People’s Republic of China (thereinafter
referred to as “Contracting Parties“), with a view to develop
and promote friendship between the two peoples and to
strengthen exchange and cooperation in the field of health
and medicine between the two countries, after friendly con-
sultation, have reached the following agreement:

Article 1
The Contracting Parties agree to encourage exchange

and cooperation in the areas of health and medical knowl-
edge and encourage direct cooperation between interested
health, medical, research, and educational organizations on
the basis of mutual benefit and within their respective juris-
dictions, especially in the following areas:

1. health policy and research;
2. pharmacology;
3. health education;
4. public health;
5. health care delivery;
6. traditional Chinese medicine;
7. women and children’s health.
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2. člen
Pogodbenici soglašata, da bosta po svojih možnostih

in v okviru razpoložljivih sredstev spodbujali:

1. medsebojno izmenjavo strokovnjakov, profesorjev
medicinskih fakultet in študijskih skupin z namenom kratko-
ročnega usposabljanja v drugi državi,

2. udeležbo na mednarodnih strokovnih in znanstvenih
srečanjih v drugi državi,

3. skupno izvedbo znanstvenih seminarjev,
4. druge oblike sodelovanja, za katere se pogodbenici

dogovorita.

3. člen
Pogodbenici soglašata, da bosta medsebojno sodelo-

vali pri izvajanju aktivnosti Svetovne zdravstvene organizacije
in drugih mednarodnih organizacij.

4. člen
Vsaka od pogodbenic v skladu z zakoni in predpisi, ki

veljajo na njenem ozemlju, drugi pogodbenici podeli vse
ugodnosti za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz gradi-
va in opreme, potrebne za izvajanje programov izmenjave, ki
bodo pripravljeni v skladu s tem sporazumom.

5. člen
Za izvajanje sporazuma bosta pogodbenici periodično

sklepali načrte sodelovanja, v katerih se bosta natančneje
dogovorili o konkretnih oblikah, vsebinah, načinu in pogojih
sodelovanja za ta obdobja in določili finančne načrte za
izvajanje.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sporazum, preneha v odno-

sih med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
veljati Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljud-
ske republike Kitajske o sodelovanju na področju zdravstva,
medicinskih ved in farmacije, podpisan 7. julija 1984 v
Beogradu.

7. člen
Sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici

obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za zače-
tek njegove veljavnosti.

Sporazum je sklenjen za obdobje petih let in se samo-
dejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če
katera od pogodbenic šest mesecev vnaprej pisno ne izjavi,
da namerava sporazum odpovedati.

Article 2
The Contracting Parties agree that they will encourage

within their capacity and the framework of their available
means:

1. the reciprocal exchange of specialists, professors
from the medical faculty and study groups for the purpose of
short term programs in the other country;

2. attendance at international technical and scientific
meetings held in the other country;

3. joint implementation of scientific seminars;
3. other forms of cooperation as agreed by both Par-

ties.

Article 3
The Contracting Parties agree to cooperate bilaterally

in implementing activities of the World Health Organization
and other international organizations.

Article 4
Each Contracting Party shall, within the terms of the

laws and regulations in force on its territory, accord to the
other party every reasonable facility for the entry, stay and
departure of persons, and for the importation of material and
equipment necessary for implementing the programs of ex-
change which may be established in accordance with the
Agreement.

Article 5
For the implementation of the agreement the Contract-

ing Parties will periodically conclude a plan of cooperation
in which they will specifically agree upon the concrete forms,
contents, method and conditions of cooperation for the
period and determine a financial plan for implementation.

Article 6
On the date that this Agreement enters into force, the

validity of the “Agreement of Cooperation in the areas of
health, medical science and pharmacy between the Execu-
tive Assembly of the Socialist Federal Republic of Yugosla-
via and the Government of the People’s Republic of China“
signed July 7, 1984 in Belgrade, will come to an end in
relations between the Republic of Slovenia and the People’s
Republic of China.

Article 7
The Agreement shall enter into force on the date when

the Contracting Parties inform each other that all internal
legal conditions for its entry into force have been fulfilled.

The Agreement is concluded for a period of five years
and shall automatically be prolonged for following five year
periods unless either Contracting Party notifies six months
in advance its intention to terminate the Agreement.
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3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

Št. 544-11/2002-1
Ljubljana, dne 23. januarja 2002

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Article 8
All exchanges as well as other forms of cooperation

resulting from this Agreement shall be implemented in ac-
cordance with the laws and regulations of both countries.

Done at Beijing, on October 14th, 1996, in two origi-
nals, in the Slovene, Chinese and English languages, all
texts being equally authentic. In case of differences in inter-
pretation, the English text shall prevail.

For the Government of For the Government of
the Republic of Slovenia the People’s Republic of China

Dr Božidar Voljč, (s) Dr Chen Minzhang, (s)

8. člen
Vse izmenjave in vse druge oblike sodelovanja, ki izha-

jajo iz tega sporazuma, se izvajajo v skladu z zakoni in
predpisi obeh pogodbenic.

Sklenjeno v Pekingu, dne 14. oktobra 1996, v dveh
izvirnikih, v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri
čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik
v razlagi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.

Za Vlado Za Vlado Ljudske
Republike Slovenije republike Kitajske

dr. Božidar Voljč l. r. dr. Chen Minzhang l. r.



Stran 16 / Št. 2 / 4. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe

3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Romunije

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE

1. člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije,

podpisan na Bledu 12. maja 2000.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

* Besedilo v romunskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

S P O R A Z U M
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM

SODELOVANJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN VLADO ROMUNIJE

Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije (v na-
daljevanju pogodbenici) sta se

v želji, da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na
področju znanosti in tehnologije na podlagi enakosti in vza-
jemnih koristi,

ker se zavedata prednosti, ki izhajajo iz povečanega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh
držav in njegovega pomena za razvoj gospodarstev in blagi-
njo obeh držav,

v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znano-
sti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje
med državama,

dogovorili o naslednjem:

1. člen
Pogodbenici razvijata in podpirata znanstveno in te-

hnološko sodelovanje na podlagi enakosti in koristi.

Organizacije, ki lahko sodelujejo, so znanstveni inštitu-
ti, znanstvena združenja, univerze, vladne ustanove in druge
raziskovalne in razvojne organizacije.

2. člen
Po tem sporazumu se znanstveno in tehnološko sode-

lovanje spodbuja:
a/ z znanstvenimi in tehnološkimi raziskavami in razvoj-

nimi projekti na skupaj dogovorjenih področjih;
b/ z izmenjavami znanstvenikov, strokovnjakov, razi-

skovalcev in izvedencev;

A G R E E M E N T
ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL

COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA

The Government of the Republic of Slovenia and the
Government of Romania (hereinafter referred to as the Con-
tracting Parties)

Desiring to encourage and promote co-operation in the
areas of science and technology on the basis of equality
and mutual benefits,

Recognizing the advantages to be derived by the peo-
ple of the two countries from the increased scientific and
technological co-operation, as well as of its importance for
the development of the national economies and prosperity
of both countries,

Convinced that international co-operation in science
and technology will strengthen the bonds of friendship and
understanding between the two countries,

have agreed as follows:

Article 1
The Contracting Parties shall develop and support the

co-operation in the field of science and technology on the
basis of equality and benefit.

Co-operating organisations may include scientific insti-
tutes, scientific societies, universities, government agen-
cies and other research and development organisations.

Article 2
According to this agreement, scientific and technologi-

cal co-operation shall be promoted through:
a/ Scientific and technological research and develop-

ment projects in areas jointly agreed upon;
b/ Exchanges of scientists, specialists, researchers

and experts;
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c/ z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij in
dokumentacije v okviru sodelovanja;

d/ s skupnimi znanstvenimi konferencami, simpoziji,
delavnicami in drugimi srečanji;

e/ z drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja, o katerih se lahko pogodbenici medsebojno
dogovorita.

Poleg navedenega pogodbenici v največji možni meri
spodbujata izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno s
tehničnim sodelovanjem.

3. člen
Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje in

udeležbo pri večstranskih in regionalnih znanstvenih, tehno-
loških in razvojnih programih in projektih.

Pogodbenici izmenjata informacije o svojih prednostnih
nalogah pri znanstvenem in tehnološkem sodelovanju na
evropski ravni in spodbujata sodelujoče organizacije, da
začnejo in skupaj sodelujejo pri razvojno-raziskovalnih pro-
jektih v Okvirnih programih EU, EUREKA, COST itd.

4. člen
Za sodelovanje po tem sporazumu veljajo ustrezni za-

koni in predpisi obeh držav ter predpisi mednarodnih organi-
zacij, katerih članici sta pogodbenici.

5. člen
Obravnavo intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelova-

nja po tem sporazumu, urejajo dogovori o izvajanju med
sodelujočimi organizacijami, v katerih je zagotovljeno ustrez-
no in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče
organizacije postanejo solastnice intelektualne lastnine, ki
izhaja iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske na-
rave, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, so last
obeh strani in ne bodo razkrite tretji strani brez predhodne-
ga pisnega pristanka obeh strani, razen če ni drugače pisno
dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.

6. člen
Znanstveniki, izvedenci in ustanove drugih držav ali

mednarodnih organizacij so lahko s soglasjem obeh sodelu-
jočih organizacij povabljeni, da sodelujejo pri dejavnostih po
tem sporazumu.

Stroške takega sodelovanja običajno krije tretja stran,
razen če se strani pisno ne sporazumeta drugače.

c/ Exchange of science and technology information
and documentation in the context of activities;

d/ Joint scientific conferences, symposia, workshops
and other meetings;

e/ Other forms of scientific and technological co-oper-
ation which can mutually be agreed upon by the Contracting
Parties.

Besides, the Contracting Parties shall encourage, to
the maximum possible extent, exchange of technologies
between enterprises, including technical collaboration.

Article 3
The Contracting Parties shall encourage and support

co-operation and participation in multilateral and regional
scientific, technological and development programs and
projects.

The Contracting Parties will exchange information on
their priorities regarding the scientific and technical co-
operation at European level and will encourage their co-
operating organisations to initiate and jointly participate in
R&D projects, within the EU Framework Programs, EURE-
KA, COST, etc.

Article 4
Co-operation under this Agreement shall be subject to

the applicable national laws and regulations of both coun-
tries, as well as to the regulations of the international organ-
isations Contracting Parties are members of.

Article 5
The treatment of intellectual property arising from the

co-operation under this Agreement shall be regulated by the
implementing arrangements between the co-operating or-
ganisations in which an adequate and efficient intellectual
property protection shall be guaranteed. The co-operating
organisations shall become joint owners of intellectual prop-
erty resulting from co-operation under this Agreement.

Scientific and technological information of a non-pro-
prietary nature deriving from the co-operation under this
Agreement shall be possessed by both sides and shall not
be disclosed to any third party without the prior written
consent of both sides, unless otherwise agreed in writing by
the co-operating organisations.

Article 6
Scientists, experts and institutions from other coun-

tries or international organisations may be invited, upon
consent of both co-operating organisations, to participate in
activities being carried out under this Agreement.

The costs of such participation shall normally be cov-
ered by third party, unless both sides otherwise agreed in
writing.
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7. člen
Določbe tega sporazuma se lahko spremenijo ali do-

polnijo le s privolitvijo pogodbenic. Spremembe in dopolni-
tve morajo biti pisne. Veljale bodo v skladu z določbami 12.
člena Sporazuma.

8. člen
Pristojni ustanovi za izvajanje določb tega sporazuma

sta za Republiko Slovenijo Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo in za Romunijo Državna agencija za znanost, tehnologijo
in inovacije.

9. člen
Za izvajanje tega sporazuma pristojni ustanovi ustanovi-

ta skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v
nadaljevanju skupni odbor), sestavljen iz enakega števila
predstavnikov in izvedencev, ki jih imenuje vsaka pristojna
ustanova.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v zna-
nosti in tehnologiji ter spremlja njegov razvoj. Sprejema
dveletne programe sodelovanja, nadzoruje njihovo izvajanje
in po potrebi predlaga konkretne ukrepe za uresničevanje
rezultatov sodelovanja.

Skupni odbor se sestane vsaki dve leti ali na zahtevo
ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in v
Romuniji.

10. člen
Stroški izmenjave znanstvenikov, strokovnjakov, razi-

skovalcev in izvedencev, ki nastanejo po tem sporazumu,
razen če ni posebej dogovorjeno, se krijejo, kot sledi:

a) pošiljateljica krije stroške mednarodnega prevoza
med glavnima mestoma obeh držav;

b) gostiteljica krije stroške potovanj po svojem ozemlju
ter stroške nastanitve in prehrane v skladu z veljavnimi pred-
pisi vsake države;

c) gostiteljica krije stroške nujne medicinske pomoči v
skladu s svojimi notranjimi predpisi.

11. člen
Spori pri razlagi ali izvajanju tega sporazuma se rešuje-

jo s posvetovanjem v skupnem odboru ali med pristojnima
ustanovama.

Article 7
The provisions of this Agreement may be modified or

amended only upon the consent of both Contracting Par-
ties. Modifications and amendments should be done in writ-
ing. They will be enforced according to the stipulations of
Article 12 of this Agreement.

Article 8
The responsible institutions for the implementation of

the provisions of this Agreement are the Ministry of Science
and Technology for the Republic of Slovenia and the Nation-
al Agency for Science, Technology and Innovation for Ro-
mania.

Article 9
For the purpose of the implementation of this Agree-

ment, the responsible institutions shall establish a Joint
Committee for Scientific and Technological Co-operation
(hereinafter referred to as “the Joint Committee“) consisting
of equal number of representatives and experts designated
by each responsible institution.

The Joint Committee shall plan and co-ordinate co-
operation in science and technology and shall review the
progress of such co-operation. It shall adopt biennial Pro-
grams of Co-operation, control the implementation of pro-
grams and propose, if necessary, concrete measures for
implementation of the results of co-operation.

The Joint Committee shall meet every two years, or at
the request of either party, alternately in the Republic of
Slovenia and in Romania.

Article 10
The costs of the exchange of scientists, specialists,

researchers and experts resulting from this Agreement, un-
less agreed upon separately, will be covered on the follow-
ing bases:

a) The sending party shall cover the international trans-
portation costs between the capitals of both countries.

b) The receiving party shall cover the travel expenses
within its territory and the costs of accommodation and
meals, according to the existing regulations of each coun-
try.

c) The receiving party shall cover the expenses related
to the medical care in case of emergency, in accordance
with internal regulations of receiving party.

Article 11
Any disputes related to the interpretation or implemen-

tation of this Agreement shall be settled through consulta-
tions within the Joint Committee or between the responsible
institutions.
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Article 12
This Agreement shall enter into force upon an exchange

of notes confirming that the Contracting Parties have com-
pleted their legal internal procedures required for the entry
into force. The date of the entry into force shall be the date
of the last notification.

This Agreement shall remain in force for a period of five
years and continue in force thereafter for successive peri-
ods of five years, unless either Contracting Party notifies in
writing six months in advance of its intention to terminate
this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the
projects or programs undertaken under this Agreement and
not fully executed at the time of the termination of this
Agreement.

Article 13
After this Agreement enters into force in the relations

between the Republic of Slovenia and Romania the follow-
ing document will cease to be applied:

Agreement for the scientific-technical co-operation be-
tween the Peoples Republic of Romania and the Yugoslav
Federal Peoples Republic signed 27 October, 1956.

Done at Bled on 12.5. 2000 in two originals each, in
Slovenian, Romanian and English languages, all texts being
equally authentic. In case of different interpretation of the
Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT
THE REPUBLIC OF SLOVENIA OF ROMANIA

Lojze Marinček, (s) Lanyi Szabolcz, (s)

12. člen
Ta sporazum začne veljati, ko si pogodbenici izmenjata

uradni obvestili, ki potrjujeta, da so končani njuni notranje-
pravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti. Datum za-
četka veljavnosti je datum zadnjega od uradnih obvestil.

Ta sporazum velja pet let in se podaljšuje za nadaljnja
petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic šest me-
secev prej pisno ne sporoči svoje namere, da odpoveduje
sporazum.

Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na
projekte ali programe po tem sporazumu, ki ob njegovem
prenehanju še niso v celoti končani.

13. člen
Po začetku veljavnosti tega sporazuma se v odnosih

med Republiko Slovenijo in Romunijo preneha uporabljati
naslednji dokument:

Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju med
Ljudsko republiko Romunijo in Federativno ljudsko republi-
ko Jugoslavijo, podpisan 27. oktobra 1956.

Sestavljeno na Bledu, dne 12.5. 2000 v dveh izvirnikih
v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku, pri čemer
so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi
tega sporazuma prevlada angleško besedilo.

ZA VLADO ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE ROMUNIJE

Lojze Marinček l. r. Lanyi Szabolcz l. r.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

Št. 681-19/2001-2
Ljubljana, dne 17. januarja 2002

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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4. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA ŠT. 1 K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO

1. člen
Ratificira se Dodatni protokol št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, ki

je bil podpisan v Skopju 27. februarja 2001.

2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

* Besedilo protokola v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.

DODATNI PROTOKOL ŠT. 1
K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO

Predstavniki Republike Slovenije in Republike Make-
donije,

ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisanega 1.
julija 1996 v Skopju, in še posebej njegovega 37. člena,

glede na določbe priloge 5 k protokolu 3 o proučitvi
možnosti nadomestitve tega protokola s harmoniziranimi pre-
ferencialnimi pravili o poreklu blaga,

ob upoštevanju sklepov 6. zasedanja Mešane Komisi-
je, ki je bila v Skopju 18. februarja 1999, o spremembah
protokola 3 k sporazumu,

ob ponovni potrditvi svoje zavezanosti k načelom tržne-
ga gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose,

ob spoznanju, da bo novi protokol 3 o pravilih o pore-
klu blaga pospešil krepitev vzajemno koristnih trgovinskih
odnosov med njimi ter omogočil širše možnosti kumulacije
porekla blaga,

SO ODLOČILI KOT SLEDI:

1. člen
Protokol 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republi-

ko Slovenijo in Republiko Makedonijo in njegove priloge se
nadomestijo z novim protokolom 3 in njegovimi prilogami, ki
so sestavni del tega Dodatnega protokola.

2. člen
Ta Dodatni protokol je sestavni del Sporazuma o prosti

trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.

3. člen
1. Ta Dodatni protokol začne veljati na dan prejema

zadnjega uradnega obvestila, ki potrjuje, da so bile izpolnje-
ne ustrezne notranjepravne zahteve, potrebne za njegovo
uveljavitev.

2. Če pogodbenici do 30. junija 2001 ne prejmeta
uradnih obvestil v skladu s prvim odstavkom tega člena, se
ta Dodatni protokol uporablja začasno od 1. julija 2001.

V DOKAZ TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila
za to pravilno pooblaščena, podpisala ta Dodatni protokol.

Sestavljeno v Skopju dne 27. februarja 2001 v dveh
izvodih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer je
vsako od teh besedil enako verodostojno.

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Makedonijo
Renata Vitez l. r. Violeta Madžova l. r.
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PROTOKOL 3
o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in načinih

upravnega sodelovanja

VSEBINA
I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE
– 1. člen Opredelitve pojmov
II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S PORE-

KLOM“
– 2. člen Splošne zahteve
– 3. člen Dvostranska kumulacija porekla
– 4. člen V celoti pridobljeni izdelki
– 5. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki
– 6. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave
– 7. člen Enota kvalifikacije
– 8. člen Dodatki, nadomestni deli in orodja
– 9. člen Garniture
– 10. člen Nevtralni elementi
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
– 11. člen Načelo teritorialnosti
– 12. člen Neposredni prevoz
– 13. člen Razstave
IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV

PLAČILA CARINE
– 14. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve pla-

čila carine
V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU
– 15. člen Splošne zahteve
– 16. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga

EUR.1
– 17. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga

EUR.1
– 18. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga

EUR.1
– 19. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na

podlagi predhodno izdanega ali izdelanega
dokazila o poreklu

– 20. člen Pogoji za izjavo na računu
– 21. člen Pooblaščeni izvoznik
– 22. člen Veljavnost dokazila o poreklu
– 23. člen Predložitev dokazila o poreklu
– 24. člen Uvoz po delih
– 25. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu
– 26. člen Spremljajoči dokumenti
– 27. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih

dokumentov
– 28. člen Razlike in formalne napake
– 29. člen Zneski, izraženi v evrih
VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVA-

NJU
– 30. člen Medsebojno sodelovanje
– 31. člen Preverjanje dokazil o poreklu
– 32. člen Reševanje sporov
– 33. člen Kazni
– 34. člen Proste cone
VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE
– 35. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja

porekla
– 36. člen Priloge
– 37. člen Spremembe in dopolnitve protokola

I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Opredelitev pojmov

V tem protokolu:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali pre-

delave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestav-

ni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je

namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v

skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);

f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici, v podjetju
katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogo-
jem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materia-
lov, 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 zna-
na in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;

h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;

i) “dodana vrednost“ je cena izdelka franko tovarna,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega izdel-
ka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridoblje-
ni;

j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomen-
klaturi, ki sestavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tem protokolu navaja kot “Har-
monizirani sistem“ ali “HS“;

k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;

l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja ene-
mu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enotni prevozni
listini, s katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če
ni take listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) “ozemlje“ vključuje teritorialno morje.

II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“

2. člen
Splošne zahteve

Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4.
člena tega protokola;

b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo mate-
riale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali prede-
lani v pogodbenici v smislu 5. člena tega protokola;

3. člen
Dvostranska kumulacija porekla

Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki uvaža, se šte-
jejo za materiale s poreklom iz pogodbenice, ki izvaža, če so
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni treba, da so
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taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem,
da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi
odstavek 6. člena tega protokola.

4. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali mor-

skega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni od tam vzrejenih živih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,

pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnega morja dr-
žav pogodbenic;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za pro-
tektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki proizvodnih postopkov, ki tam po-
tekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njihovega teritorialnega morja pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j).

2. Izraza “njihova plovila“ in “njihove predelovalne la-
dje“ v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka se uporabljata
samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici;
b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov pogod-

benic ali družbe s sedežem v eni od teh držav, v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega ali nadzornega
odbora in večina članov takih odborov državljani pogodbe-
nic in, kadar gre za osebne ali kapitalske družbe, vsaj polovi-
ca kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali dr-
žavljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenic
in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani pogodbenic.

5. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpol-
njeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II tega protokola.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za kate-
re velja ta sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki
morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporablje-
nih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take
materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi druge-
ga izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega
je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo mate-
riali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z danimi v seznamu za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo
pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstot-
kov cene izdelka franko tovarna,

b) da kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu
kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

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

6. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na drugi odstavek se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 5. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali dru-
ge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in
podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, se-
janje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s se-
stavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestav-
ljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih zna-
kov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanic ne
ustreza pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lahko
šteli za izdelke s poreklom iz pogodbenic;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izde-
lek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v po-
dodstavkih a) do f);

h) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, oprav-

ljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smi-
slu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v eni od pogodbenic.

7. člen
Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protoko-
la je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmonizi-
ranega sistema.

Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov

ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmonizira-
nega 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 Har-
moniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega pro-
tokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s Temeljnim pravilom 5 za uporabo
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zara-
di uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

8. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

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

9. člen
Garniture

Garniture se v skladu s Temeljnim pravilom 3 za upora-
bo Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s pore-
klom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub
temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih
delov, ki imajo poreklo in takih, ki so brez porekla, velja, da
ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost
izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garni-
ture franko tovarna.

10. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek izdelek s poreklom, ni treba
ugotavljati porekla za spodaj našteto, kar bi lahko bilo upo-
rabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v

končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

11. člen
Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na
pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v pogodbe-
nici izpolnjeni neprekinjeno.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v
drugo državo, vrne, se mora šteti za blago brez porekla,
razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in
b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med

izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

12. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem spo-
razumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo za-
hteve tega protokola in se prevažajo neposredno med po-
godbenicama. 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 raztovarja-
nja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohra-
nitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom drža-
ve uvoznice:

a) enotno prevozno listino, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita,
ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarja-
nja izdelkov, in če je primerno, imena ladij ali drugih uporab-
ljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali

c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

13. člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po
razstavi prodani za uvoz v pogodbenico, veljajo pri uvozu
ugodnosti po določbah tega sporazuma pod pogojem, da
se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo,
v kateri je razstava in jih tam razstavljal;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v pogodbenici;

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

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so
bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, indus-
trijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

14. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve

plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdela-

vi izdelkov s poreklom iz ene od pogodbenic, za katere se
izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v tej pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršna
koli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo ca-
rinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v eni od pogodbenic, izrecno ali z učinkom
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih orga-
nov kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazu-
jejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi
teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 7. čle-
na, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 8. člena
in za izdelke v garniturah v smislu 9. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
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5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja ta sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določba-
mi tega sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko pogodbenici upo-
rabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila carin-
skih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se upo-
rabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s
poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97.
poglavja Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 5-odstot-
na carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi
izvoznici;

b) za izdelke, ki spadajo v 50. do 63. poglavje Harmo-
niziranega sistema, se lahko zadrži 10-odstotna carinska
dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi izvoznici.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decem-
bra 2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

15. člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo
ob uvozu v drugo pogodbenico ugodnosti tega sporazuma
ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III, ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 20. člena,
izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoz-
nati (v nadaljevanju “izjava na računu“).

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 25. člen,
veljajo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo treba predlo-
žiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.

16. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski or-
gani države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgo-
vornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni za-
stopnik obrazca potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahteve za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum
ali v angleščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in
s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni
rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapol-
njena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno
črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prome-
tu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carin-
skih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne do-
kumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski or-
gani pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahte-
ve tega protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki
se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1,
tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, na-
menjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse
možnosti pripisov z namenom goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki št. 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski or-
gani in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.

17. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 16. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamer-
nih opustitev ali posebnih okoliščin, ali

b) če se carinskim organom zadovoljivo pojasni, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu bla-
ga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustrez-
nem spisu.

4. Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
morajo imeti enega od teh zaznamkov:

“IZDANO NAKNADNO“
“ISSUED RETROSPECTIVELY“
“ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÍÎ ÈÇÄÀÄÅÍÎ“
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe“ potrdila o prometu blaga EUR.1.

18. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukrade-

no, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od besed:

“DVOJNIK“, “DUPLICATE“, “ÄÓÏËÈÊÀÒ“
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe“ dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotne-

ga potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.

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

poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih

organov v pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno doka-
zilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1
za pošiljanje vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam v znotraj
pogodbenic. Nadomestno potrdilo oziroma nadomestna po-
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trdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.

20. člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prve-
ga odstavka 15. člena, lahko da:

a) pooblaščeni izvoznik v smislu 21. člena ali
b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja

en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 evrov.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti priprav-
ljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice kadar
koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so nave-
dene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 21. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod
pogojem, da se carinskim organom države izvoznice pisno
zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na
računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je
lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdel-
kov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

21. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, ki pogosto pošilja izdelke po tem
sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora carinskim organom predložiti zadovoljiva
dokazila o statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju dru-
gih zahtev tega protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščene-
ga izvoznika po kakršnih koli pogojih, ki so po njihovem
mnenju primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo kako poobla-
ščen izvoznik uporablja pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblasti-
lo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogo-
jev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.

22. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določe-

nega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carin-
ski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

23. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnju-
jejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.

24. člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) Temeljnega pravila
2 za uporabo Harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmonizira-
nega sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo doka-
zilo o poreklu.

25. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošilja-
jo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potni-
kov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se taki izdel-
ki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti
take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko
napiše na carinsko deklaracijo CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za ose-
bno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov očitno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.

26. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 16. člena in
tretjem odstavku 20. člena, ki se uporabljajo za dokazova-
nje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1
ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
ene od pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega proto-
kola, so med drugim lahko tudi:

a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot so na
primer vsebovani v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;

b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporablje-
nih materialov, izdani ali sestavljeni v eni od pogodbenic,
kadar se taki dokumenti uporabljajo v skladu z domačim
pravom;

c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pre-
delave materialov v eni od pogodbenic, izdani ali sestavljeni
v tej pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;
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d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih,
ki za uporabljene materiale dokazujejo status blaga s pore-
klom, izdana ali sestavljena v eni od pogodbenic v skladu s
tem protokolom.

27. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih

dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prome-

tu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, nave-
dene v tretjem odstavku 16. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tre-
tjem odstavku 20. člena.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 16. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.

28. člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta doku-
ment ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

29. člen
Zneski, izraženi v evrih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-
skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.

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

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

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

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

30. člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenja-
jo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslo-
ve carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu
blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.

31. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključ-
no ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo ca-
rinski 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 izvozni-
ce, in če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V
podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu
o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvozni-
ce. 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 obravna-
vo za take izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z var-
nostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih tega preverjanja čim prej obveščeni. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega pro-
tokola.

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 vero-
dostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencial-
no obravnavo.

32. člen
Reševanje sporov

Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz 31.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahte-
vajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izved-
bo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage
tega protokola, jih je treba predložiti Mešani komisiji.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

33. člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pri-
dobil preferencialno obravnavo za izdelke.

34. člen
Proste cone

1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno da zagotovita,
da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih ne bodo opravljeni drugi postopki, razen običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
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2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdel-
ki s poreklom iz ene od pogodbenic, ki imajo dokazilo o
poreklu, uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu
in se na njih opravijo predelave ali obdelave, odgovorni
organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prome-
tu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v
skladu z določbami tega protokola.

VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE

35. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Mešane komisije se v skladu s petim odstav-
kom 35. člena tega sporazuma ustanovi pododbor za carin-

ske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju
njegovih nalog ter zagotovlja nenehno obveščanje in posve-
tovanja med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgo-
vorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom
blaga.

36. člen
Priloge

Priloge I do VIII k temu protokolu so njegov sestavni
del.

37. člen
Spremembe protokola

Mešana komisija lahko odloča o spremembah določb
tega protokola.

PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 5. člena tega protokola.

Opomba 2:
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izde-

lek. Prvi stolpec je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi sto-
lpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu upo-
rablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v
prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.
stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v
prvem stolpcu “ex“, to pomeni, da se pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisa-
ne v 2. stolpcu.

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

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

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

Opomba 3:
3.1 Določbe 6. člena tega protokola za izdelke, ki so

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

Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko

vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna,
je izdelan iz “drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s
kovanjem“ iz tarifne številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na
podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.
Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vre-
dnost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in tudi več predelave ali obdelave dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obde-
lave ne more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo
določa, da je možno na določeni stopnji izdelave upo-
rabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala
na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba ta-
kega materiala na kasnejši stopnji pa ne.

3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo “materiali iz
katere koli tarifne številke“, se ne glede na opombo
3.2 lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršne koli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz “izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števil-
ke, vštevši druge materiale iz tarifne številke...“ pome-
ni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v
isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni
pa treba uporabiti vseh.

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

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

Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žit.
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo
biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovolje-
na samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti
pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih bi bil začet-
ni material običajno na stopnji pred prejo, to je na
stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost ma-
terialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstot-
ni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporablje-
nih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvi-
šje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posa-
mezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1 Izraz “naravna vlakna“ se v seznamu uporablja za vlak-

na, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje
pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.

4.2 Izraz “naravna vlakna“ vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlak-
na 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 sezna-
mu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za

katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki upoštevana skupaj ne presegajo
10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstil-
nih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

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

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila
– volna
– groba živalska dlaka
– fina živalska dlaka

– konjska žima
– bombaž
– materiali za izdelavo papirja in papir
– lan
– konoplja
– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska

tekstilna vlakna
– sintetični filamenti
– umetni filamenti
– prevodni filamenti
– sintetična rezana vlakna iz polipropilena
– sintetična rezana vlakna iz poliestra
– sintetična rezana vlakna iz poliamida
– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
– sintetična rezana vlakna iz poliimida
– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida
– druga sintetična rezana vlakna
– umetna rezana vlakna iz viskoze
– druga umetna rezana vlakna
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-

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

menti poliestra, povezana ali ne,
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja),

ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine do 5 mm, kjer so pla-
sti zlepljene s prozornim ali obarvanim epilom med
dvema plastičnima slojema,

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih
vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato
se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo do
10% teže preje.

Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične
preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke
5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična
preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje)
ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da
njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izde-
lana 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 tka-
nina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni
številki ali če so uporabljene bombažne preje same
mešanice.
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Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične
tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporab-
ljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materia-
lov in je zato taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:
Taftana preproga, narejena iz umetne in bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so
uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak
material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave,
kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da
njihova skupna teža ne presega 10% teže tekstilnih
materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz
jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej sto-
pnji izdelave, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve
glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminira-
no s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“,
je to dovoljeno odstopanje pri preji 20%.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine do 5 mm, kjer so
plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima sloje-
ma“, je dovoljeno odstopanje pri traku 30%.

Opomba 6:
6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo

pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni mate-
riali, razen podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu,
se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v
tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdel-
ka ter da njihova vrednost ne presega 8% cene izdelka
franko tovarna.

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

Na primer:
Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex

2901, ex 2902 in ex 3403 so “specifični procesi“
naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom

frakcioniranja1

c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obde-

lavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali
žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno

aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem
ali boksitom;

g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
“specifični procesi“ naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom

frakcioniranja1;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obde-

lavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali
žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi
sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno ak-
tivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija;
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko

ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči re-
dukcijo vsaj 85% vsebine žvepla pri obdelanih iz-
delkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtrira-
nje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katali-
zatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je
vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se
nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke
ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali raz-
barvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljša-
ti barva ali obstojnost, ne šteje za specifični pro-
ces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30% prostornine teh izdelkov, vključno z
izgubami, destilira pri 300 °C metodi ASTM D 86;

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

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 porekla ne podelijo eno-
stavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, raz-
soljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, oz-
načevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat me-
šanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, katera koli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

1 Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomenklature
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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 v seznamu niso v celoti zajeti s sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi ostale dele sporazuma. 
 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
1. pgl. 

 
äLYH�åLYDOL 

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

 
 

 
2. pgl. 

 
0HVR�LQ�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�
izdelki 

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

 
 

 
3. pgl. 

 
Ribe in raki, meKNXåFL�LQ�GUXJL�
YRGQL�QHYUHWHQþDUML 

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

 
 

 
ex 4. pgl. 

 
0OHþQL�L]GHONL��SWLþMD�
MDMFD�QDUDYQL�PHG��XåLWQL�
L]GHONL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, razen za: 

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

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali skisano mleko 
in smetana, koncentrirano ali 
ne, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, aromatizirano 
DOL�]�GRGDQLP�VDGMHP��RUHãþNL�
ali kakavom 

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

 
 

 
ex 5. pgl. 

 
,]GHONL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

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

 
 

 
ex 0502 

 
3ULSUDYOMHQH�ãþHWLQH�LQ�GODND�
GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY 

 
ýLãþHQMH��GH]LQIHNFLMD��
UD]YUãþDQMH�LQ�L]UDYQDYDQMH�
ãþHWLQ�LQ�GODN� 

 
 

 
6. pgl. 

 
äLYR drevje in druge 
UDVWOLQH�þHEXOLFH��NRUHQLQH�LQ�
podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje 

 
Izdelava, pri kateri: 
-morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 6. poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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(1) (2) (3)   ali   (4) 

7. pgl.  
8åLWQH�YUWQLQH�LQ�QHNDWHUL�
koreni in gomolji 

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

 
 

8. pgl.  
8åLWQR�VDGMH�LQ�RUHãþNL��OXSLQH�
agrumov ali dinj in lubenic 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vse uporabljeno 
VDGMH�LQ�RUHãþNL�Y�FHORWL�
pridobljeni; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
vrednosti cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
.DYD��þDM��PDWH�þDM�LQ�]DþLPEH��
razen za: 

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

 
 

 
0901 

 
.DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD�DOL�
EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�NRåLFH�
kave; kavni nadomestki, ki 
vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
0902 

 
ýDM��SUDYL��DURPDWL]LUDQ�DOL�QH 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 0910 

 
0HãDQLFH�]DþLPE 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
äLWD 

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

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Izdelki mlinske industrije; 
VODG��ãNURE��LQXOLQ��SãHQLþQR�
lepilo; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
YVD�XSRUDEOMHQD�åLWD��XåLWQH�
vrtnine, korenine in gomolji iz 
tar. št. 0714 ali sadje v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 1106 

 
Moka, zdrob in prah iz sušenih 
VWURþQLF�L]�WDU��ãW������ 

 
Sušenje in mletje sušenih 
VWURþQLF�L]�WDU��ãW������� 

 
 

 
12. pgl. 

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

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

 
 

 
1301 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz tar. št. 1301 ne sme 
presegati 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
1302 

 
Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi; pektinati in 
pektati; agar-agar in druge 
sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�
rastlinskih proizvodov, 
modificirani ali nemodificirani: 
 
- Sluzi in sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQD�L]�
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
VOX]L�LQ�VUHGVWHY�]D�]JRãþHYDQMH� 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
0DVWL�LQ�ROMD�åLYDOVNHJD�DOL�
rastlinskega izvora in izdelki 
njihovega razkrajanja; 
SUHGHODQH�XåLWQH�PDVWL��YRVNL�
åLYDOVNHga ali rastlinskega 
izvora, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
1501 

 
3UDãLþMD�PDVW��YNOMXþQR�V�
VDORP��LQ�SLãþDQþMD�PDVW��UD]HQ�
tiste iz tar. št. 0209 ali 1503 
 
-�0DãþREH�L]�NRsti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. razen iz tar.š t.0203, 
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 
0506. 
 
 
,]GHODYD�L]�SUDãLþMHJD�PHVD�DOL�
XåLWQLK�NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�
iz tar. št.0203 ali 0206 ali iz 
SLãþDQþMHJD�PHVD�LQ�XåLWQLK�
NODYQLþQLK�SURL]YRGRY�L]�WDU��ãW��
0207. 
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(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
1502 

 
0DãþREH�JRYHGL��RYDF�DOL�NR]��
razen tistih iz tar. št. 1503: 
 
-�0DãþREH�L]�NRVWL�DOL�
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 
 

 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen tistih iz tar. št. 
0201, 0202, 0204 ali 0206 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1504 

 
Masti in olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��
WRGD�NHPLþno nemodificirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
ex 1505 

 
3UHþLãþHQL�ODQROLQ 

 
,]GHODYD�L]�VXURYH�PDãþREH�L]�
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

 
'UXJH�PDVWL�LQ�ROM�DåLYDOVNHJD�
izvora in njihove frakcije, 
SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��
WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH� 
 
- Trdne frakcije 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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1507 do 
1515 

 
Olja rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehniþQH�DOL�
industrijske namene, razen za 
SURL]YRGQMR�KUDQH�]D�þORYHãNR�
prehrano 
 
 
- Trdne frakcije, razen iz 
jojoba olja 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar.št., kot je tar .št. 
izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov iz 
tar. št. 1507 do 1515. 
 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1516 

 
äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�
olja in njihove frakcije, deloma 
ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

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

 
 

 
1517 

 
Margarina; mešanice ali 
preparati iz masti ali olj 
åLYDOVNHJD�DOL�UDVWOLQVNHJD�
L]YRUD�DOL�IUDNFLM�UD]OLþQLK�
masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj ali 
njihovih frakcij iz tar. št 1516 

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

 
 

 
16. pgl. 

 
Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�
QHYUHWHQþDUMHY 

 
,]GHODYD�L]�åLYDOL�L]����SRJODYMD��
Vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja morajo biti v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni izdelki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 
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ex 1701 

 
Sladkor iz sladkornega trsa ali 
VODGNRUQH�SHVH�WHU�NHPLþQR�
þLVWD�VDKDUR]D��Y�WUGQHP�VWDQMX��
z dodatkom arom ali barvil 

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

 
 

 
1702 

 
'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�
NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
maltozo, glukozo in fruktozo, v 
trdnem stanju; sladkorni sirupi 
brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
-�.HPLþQR�þLVWD�PDOWR]D�LQ�
fruktoza 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
YVL�XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�åH�V�
poreklom. 
 

 
 

 
ex 1703 

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

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

 
 

 
1704 

 
Sladkorni izdelki (vštevši belo 
þRNRODGR��EUH]�NDNDYD 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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18. pgl. 

 
Kakav in kakavovi izdelki 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1901 

 
6ODGQL�HNVWUDNW��åLYLOD�L]�PRNH��
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v 
NROLþLQL�PDQM�NRW����XW����
UDþXQDQR�QD�RVQRYR��NL�QH�
YVHEXMH�PDãþRE��NL�QLVR�
navedena in ne omenjena na 
GUXJHP�PHVWX��åLYLOD�L]�
materiala iz tar. št. 0401 do 
0404, brez dodatka kakava ali 
]�GRGDWNRP�NDNDYD�Y�NROLþLQL�
PDQM�NRW���XW����UDþXQDQR�QD�
RVQRYR��NL�QH�YVHEXMH�PDãþRE��
ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 
 
- Ekstrakt slada 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,]GHODYD�L]�åLW�L]�����SRJODYMD� 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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1902 

 
Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi sestavinami) ali 
GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR�
špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen 
ali nepripravljen: 
 
- ki vsebujejo 20 ut.% ali manj 
PHVD��NODYQLþQLK�L]GHONRY��ULE��
ãNROMNDUMHY�DOL�PHKNXåFHY 
 
 
- ki vseEXMHMR�YHþ�NRW����XW���
PHVD��NODYQLþQLK�L]GHONRY��ULE��
ãNROMNDUMHY�DOL�PHKNXåFHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
YVD�XSRUDEOMHQD�åLWD�LQ�åLWQL�
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsa uporabljena 
åLWD�LQ�åLWQL�L]GHONL��UD]HQ�
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni; 
- vsi uporabljeni materiali iz 2. 
in 3. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljeni. 

 
 

 
1903 

 
Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�DOL�Y�
podobnih oblikah 

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

 
 

 
1904 

 
3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�
QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�åLW�
DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��
NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
koruze, v zrnu ali v obliki 
NRVPLþHY�DOL�GUXJD�REGHODQD�
zrnja (razen moke in zdroba), 
SUHGNXKDQD�DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso omenjena 
in ne zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
-�L]�PDWHULDORY��NL�QLVR�XYUãþHQL�
v tar. št. 1806; 
- pri kateri morajo biti vsa 
XSRUDEOMHQD�åLWD�LQ�PRND��UD]HQ�
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni; 
- pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1905 

 
Kruh, peciva, sladice, biskviti 
in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizvode, 
REODWL�LQ�YDIOML��ULåHY�SDSLU�LQ�
podobni izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. razen tistih iz 11. 
poglavja. 
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ex 20. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in 
SRGREQL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��NL�
YVHEXMHMR���XW���DOL�YHþ�
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
DOL�NRVPLþHY��SULSUDYOMHQ�DOL�
NRQ]HUYLUDQ�GUXJDþH�NRW�Y�NLVX�
ali ocetni kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
2006 

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

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

 
 

 
2007 

 
'åHPL��VDGQL�åHOHML��
marmelade, sadni pireji in 
paste iz sadja in lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2008 

 
- Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali 
alkohola 
 
 
 
 
 
- Kikirikijevo maslo; mešanice 
QD�RVQRYL�åLW��SDOPRYD�MHGUD��
koruza 
 
 
- Drugi, razen sadja in 
lupinastega sadja, kuhani 
GUXJDþH�NRW�Y�VRSDUL�DOL�YRGL��
brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
uporabljenega lupinastega sadja 
in oljnih semen s poreklom iz 
tar. št. 0801, 0802 in 1202 do 
1207 presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU�ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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2009 

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

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 21. pgl. 

 
5D]QD�åLYLOD��UD]HQ�]D� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 

 
 

 
ex 2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
NDYH��þDMD��PDWH�þDMD��SUDåHQH�
cikorije in drugi kavni 
nadomestki 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vsa uporabljena cikorija mora 
biti v celoti pridobljena. 

 
 

 
2103 

 
Omake in pripravki za omake; 
PHãDQH�]DþLPEH�LQ�PHãDQD�
]DþLPEQD�VUHGVWYD��JRUþLþQD�
moka in zdrob in pripravljena 
JRUþLFD� 
 
- Omake in pripravki za 
RPDNH��PHãDQH�]DþLPEH�LQ�
PHãDQD�]DþLPEQD�VUHGVWYD 
 
 
 
 
-�*RUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�
SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar .št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabi 
JRUþLþQD�PRND�DOL�]Grob ali 
SULSUDYOMHQD�JRUþLFD� 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

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

 
 

 
2106 

 
äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�
zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 22.pgl. 

 
3LMDþH��DONRKROL�LQ�NLV��UD]HQ�
za: 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW��NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobljeni iz grozdja, 
morajo biti v celoti pridobljeni. 

 
 

 
2202 

 
Vode, vštevši mineralne vode 
in sodavice, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili 
ali sredstvi za aromatiziranje 
WHU�GUXJH�EUH]DONRKROQH�SLMDþH��
razen sadnih in zelenjavnih 
VRNRY��NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW��
2009 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna; 
- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali soka grenivke) 
åH�V�SRUHNORP� 

 
 

 
2208 

 
Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
åJDQMD��OLNHUML�LQ�GUXJH�åJDQH�
DONRKROQH�SLMDþH 

 
Izdelava: 
-�L]�PDWHULDORY��NL�QLVR�XYUãþHQL�
v tar. št. 2207 ali 2208; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali kateri 
koli material, dobljen iz 
grozdja, v celoti pridobljen , ali, 
þH�VR�YVL�GUXJL�XSRUDEOMHQL�
PDWHULDOL�åH�V�SRUHNORP��VH�
lahko uporabi arak do višine 5 
vol.%. 

 
 

 
ex 23. pgl. 

 
2VWDQNL�LQ�RGSDGNL�åLYLOVNH�
industrije; pripravljena krma za 
åLYDOL��UD]HQ�]D� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2301 

 
Kitov zdrob; moke, zdrobi in 
peleti iz mesa rib ali rakov , 
PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�
nevretHQþDUMHY��QHXVWUH]QLK�]D�
prehrano ljudi 

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

 
 

 
ex 2303 

 
Ostanki pri proizvodnji škroba 
L]�NRUX]H��UD]HQ�]JRãþHQLK�
WHNRþLQ�]D�QDPDNDQMH���]�
vsebnostjo proteiQRY�YHþ�NRW�
���XW����UDþXQDQR�QD�VXK�
proizvod 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
vsa uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 
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ex 2306 

 
2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
ROLYQHJD�ROMD��NL�YVHEXMHMR�YHþ�
kot 3 ut.% olivnega olja 

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

 
 

 
2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
KUDQD�]D�åLYDOL 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsa uporabljena 
åLWD��VODGNRU�DOL�PHODVH��PHVR�
DOL�POHNR�åH�V�SRUHNORP� 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 24. pgl. 

 
7REDN�LQ�WREDþQL�QDGRPHVWNL��
razen za: 

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

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka�DOL�WREDþQHJD�
nadomestka 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
WREDþQHJD�RGSDGND�L]�WDU��ãW��
�����åH�V�SRUHNORP� 

 
 

 
ex 2403 

 
Tobak za kajenje 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
WREDþQHJD�RGSDGND�L]�WDU��ãW��
�����åH�V�SRUHNORP� 

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
6RO��åYHSOR��]HPOMLQH�LQ�
kamen; sadra, apno in cement; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni kristalni grafit, z 
obogateno vsebino ogljika, 
SUHþLãþHQ�LQ�POHW 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
SUHþLãþHYDQMH�LQ�POHWMH�
surovega kristalnega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

 
0DUPRU��UH]DQ�]�åDJDQMHP�DOL�
NDNR�GUXJDþH�UD]UH]DQ�Y�
pravokotne bloke ali pORãþH�
�YNOMXþQR�NYDGUDWQH��GHEHOLQH�
GR�YNOMXþQR����FP 

 
5H]DQMH���]�åDJDQMHP�DOL�NDNR�
GUXJDþH��PDUPRUMD��WXGL�þH�MH�åH�
UD]åDJDQ��GHEHOLQH�QDG����FP� 

 
 

 
ex 2516 

 
*UDQLW��SRUILU��ED]DOW��SHãþHQHF�
in drug kamen za spomenike in 
JUDGEHQLãWYR��UH]DQ�]�åDJDQMHP�
aOL�NDNR�GUXJDþH��Y�SUDYRNRWQH�
EORNH�DOL�SORãþH��YNOMXþQR�
kvadratne) debeline do 
YNOMXþQR����FP 

 
5H]DQMH���]�åDJDQMHP�DOL�NDNR�
GUXJDþH��NDPQD��WXGL�þH�MH�åH�
UD]åDJDQ��GHEHOLQH�QDG����FP� 

 
 

 
ex 2518 

 
äJDQ�GRORPLW 

 
äJDQMH�QHåJDQHJD�GRORPLWD� 
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ex 2519 

 
Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
KHUPHWLþQR�]DSUWLK�
kontejnerjih, in magnezijev 
RNVLG��þLVWL�DOL�QHþLVWL��UD]HQ�
topljenega magnezijevega 
RNVLGD�DOL�PUWYR�åJDQHJD�
(sintranega) magnezijevega 
oksida 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni matHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

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

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 
 

 
ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
=HPHOMVNH�EDUYH��åJDQH�DOL�Y�
prahu 

 
äJDQMH�DOL�POHWMH�]HPHOMVNLK�
barv. 

 
 

 
26. pgl. 

 
5XGH��åOLQGUD�LQ�SHSHO 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 27. pgl. 

  
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2707 

 
2OMD��SUL�NDWHULK�WHåD�
aromatskih sestavin presega 
WHåR�QHDURPDWVNLK��NL�VR�
podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana 
L]�þUQHJD�SUHPRJD�SUL�YLVRNL�
temperaturi, katerih se 65% ali 
YHþ�SURVWRUQLQH�GHVWLOLUD�SUL�
temperaturi do 250o C (vštevši 
mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali kurilna 
olja 

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

                                                 
1=D�SRVHEQH�SRJRMH�Y�]YH]L�V��VSHFLILþQLPL�SURFHVL��JOHM�XYRGQL�RSRPEL�����LQ���� 
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ex 2709 

 
Nafta, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, 
surova 

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 

 
 

 
2710  

 
Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih; 
izdelki, ki niso omenjeni niti 
zajeti na drugem mestu, ki 
YVHEXMHMR�SR�WHåL������DOL�YHþ�
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materLDORY��þH�VR�
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov 

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU�ãW���NRW�MH�
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2712 

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

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
ali YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU�ãW���NRW�MH�
tar.št.izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU�ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

                                                 
1��=D�SRVHEQH�SRJRMH�Y�]YH]L�V��VSHFLILþQLPL�SURFHVL��JOHM�XYRGQR�RSRPER����� 
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2713 

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

 
Operacije rafiniranja in/ali 
 HQ�DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�
procesov.1 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2714 

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

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY�1 

 

ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2715 

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

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

                                                 
1 Za posebne�SRJRMH�Y�]YH]L�V��VSHFLILþQLPL�SURFHVL��JOHM�XYRGQL�RSRPEL�����LQ����� 
 



Uradni list  Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe Št. 2 / 4. 2. 2002 / Stran 45 

 
 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 28.pgl. 

 
$QRUJDQVNL�NHPLþQL�L]GHONL��
organske in anorganske spojine 
ali plemenite kovine, redkih 
zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen za 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

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

 
 

 
ex 2811 

 
äYHSORY�WULRNVLG 

 
,]GHODYD�L]�åYHSORYHJD�
dioksida. 

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

 
ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
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. 

 
2UJDQVNL�NHPLþQL�Lzdelki, 
razen:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ã��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 2901 

 
$FLNOLþQL�RJOMLNRYRGLNL�]D�
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2902 

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

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY1 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2905 

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

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

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

 
2915 

 
NasiþHQH�DFLNOLþQH�
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski sulfo-nitro- 
in nitrozo- derivati 

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

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

                                                 
1=D�SRVHEQH�SRJRMH�Y�]YH]L�V��VSHFLILþQLPL�SURFHVL��JOHM�XYRGQL�RSRPEL�����LQ���� 

1�=D�SRVHEQH�SRJRMH�Y�]YH]L�V�³VSHFLILþQLPL�SURFHVL´�JOHM�XYRGQL�RSRPEL�����LQ����� 
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ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- CikliþQL�DFHWDOL�LQ�QRWUDQML�
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

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

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

 
2933  

 
HeterocikliþQH�VSRMLQH�VDPR�V�
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

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

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

 
2934 

 
Nukleinske kisline in njihove 
VROL���GUXJH�KHWHURFLNOLþQH�
spojine 

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

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

 
ex 30. pgl. 

 
Farmacevtski izdelki razen:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
SRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþajo v 
drugo tar. št. , kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW����SRG�
pogojem , da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarne. 
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3002 

 
ýORYHãND�NUL��åLYDOVND�NUL��
pripravljena za uporabo v 
WHUDSHYWVNH��SURILODNWLþQH�DOL�
GLDJQRVWLþQH�QDPHQH��
antiserumi in druge frakcije 
krvi in modificirani imunološki 
izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo 
biotehnoloških procesov; 
cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
GYHK�VHVWDYLQ�DOL�YHþ��NL�VR�
pomešani za terapevtske ali 
SURILODNWLþQH�QDPHQH�DOL�
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

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

 
 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
--�þORYHãND�Nri 

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

 
 

 
 

 
--�åLYDOVND�NUL��SULSUDYOMHQa za 
WHUDSHYWVNH�DOL�SURILODNWLþQH�
namene 

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

 
 

 
 

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

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 
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(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
 

 
-- hemoglobin, krvni globulin 
in serumski globulin 

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

 
 

 
 

 
- - drugo 

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

 
 

 
3003 in 
3004 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW����NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali iz tar. št. 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materalov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna . 

 
 

 
ex 31. pgl  

 
Gnojila, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 3105 

 
0LQHUDOQD�DOL�NHPLþQD�JQRMLOD��
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente dušik, fosfor in kalij; 
druga gnojila; izdelki iz tega 
poglavja v obliki tablet ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
GR����NJ�EUXWR�WHåH�UD]HQ�]D� 

 
Izdelava , pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pase 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 

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

 
 

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

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

 
 

 
ex 32. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna .       

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

 
ex 3201 

 
Tanini in njihove soli, etri, 
estri in drugi derivati 

 
Izdelava iz ekstraktov za 
strojenje rastlinskega porekla. 

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

 
3205 

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

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz 
tar. št. 3203, 3204 in 3205. 
0DWHULDOL��XYUãþHQL�Y�WDU��ãW��
3205 pa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

                                                 
1Opomba 3 k 32. pRJODYMX�GRORþD��GD�JUH�]D�SUHSDUDWH��NL�VH�XSRUDEOMDMR�]D�EDUYDQMH�NDWHUHJD�NROL�PDWHULDOD�DOL�NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�
VHVWDYLQH�]D�SURL]YRGQMR�EDUYQLK�SUHSDUDWRY�SRG�SRJRMHP��GD�QLVR�XYUãþHQL�Y�GUXJR�WDULIQR�ãWHYLONR�����SRJODYMD� 
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ex 33. pgl. 

 
(WHULþQD�ROMD�LQ�UH]LQRLGL��
SDUIXPHULMVNL��NR]PHWLþQL�DOL�
toaletni izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
3301 

 
(WHULþQD�ROMD��EUH]�WHUSHQRY�DOL�
s terpenL���YNOMXþQR�]JRãþHQD�
�WUGD��ROMD��FRQFUHWHV��LQ�þLVWD�
olja; rezinoidi; koncentrati 
HWHULþQLK�ROM�Y�PDVWHK��Y�
QHHWHULþQLK�ROMLK��YRVNLK�DOL�
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
HWHULþQLK�ROM�]�PDVWMR�DOL�
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z 
deterpHQDFLMR�HWHULþQLK�ROM��
vodni destilati in vodne 
UD]WRSLQH�HWHULþQLK�ROM 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. , vštevši materiale iz 
druge "skupine"1 v tej tar. št. 
0DWHULDOL��XYUãþHQL�Y�LVWR�
skupino, se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za lošþHQMH�DOL�
þLãþHQMH��VYHåH�LQ�SRGREQL�
izdelki, paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter 
zobarski preparati na osnovi 
sadre, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

                                                 
1 Izraz “skupina” pomeni kDWHUL�NROL�GHO�EHVHGLOD�WH�WDULIQH�ãWHYLONH�PHG�GYHPD�SRGSLþMHPD� 
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ex 3403 

 
Mazalni preparati.,ki vsebujejo 
naftna olja ali olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, pod 
pogojem da predstavljajo manj 
kot 70 ut.% 

 
Operacije rafiniranja in/ali en 
DOL�YHþ�VSHFLILþQLK�SURFHVRY�1 
 
ali 
 
Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW����NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 

 
 

 
- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali 
parafina z odstranjenim oljem 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št. 1516, 
-�PDãþREQLK�NLVOLQ��NL�QLVR�
NHPLþQR�GHILQLUDQH�DOL�
PDãþREQLK�LQGXVWULMVNLK�
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št. 3823 
- materialov iz tar. št. 3404. 

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

 
 

 
 

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

 
 

                                                 
1 =D�SRVHEQH�SRJRMH�Y�]YH]L�V��VSHFLILþQLPL�SURFHVL��JOHM�XYRGQL�RSRPEL�����LQ����� 
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ex 35. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvršþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
3505 

 
Dekstrini in drugi modificirani 
ãNUREL��QSU��SUHåHODWLQL]LUDQL�LQ�
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstrina ali drugih 
modificiranih škrobov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

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

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

 
 

 
- Drugo 

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

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

 
ex 3507 

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

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

 
 

 

36. pgl. 

 
5D]VWUHOLYD��SLURWHKQLþQL�
L]GHONL��YåLJDOLFH��SLURIRUQH�
]OLWLQH��GRORþHQL�YQHWOMLYL�
preparati 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
ex 37. pgl. 

 
Izdelki za fotografske in 
kinematografske namene; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW��SRG�
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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3701 

 
)RWRJUDIVNH�SORãþH�LQ�SODQ�
ILOPL��REþXWOMLYL�]D�VYHWORER��
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; fotografski 
plani filmi za trenutno (hitro) 
IRWRJUDILMR��REþXWOMLYL�]D�
svetlobo, neosvetljeni, v 
kasetah ali brez njih: 

 
 

 
 

 
 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
XSRUDELMR�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št. 3702, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 30 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
uporabijo materiali, XYUãþHQL�Y�
tar. št. 3701 ali 3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

 
3702 

 
Fotografski filmi v zvitkih, 
REþXWOMLYL�]D�VYHWORER��
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) 
IRWRJUDILMR��REþXWOMLYL�]D�
svetlobo, neosvetljeni 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDjo v 
katero koli tar. št. , razen v tar. 
št. 3701 ali 3702. 

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

 
3704 

 
)RWRJUDIVNH�SORãþH��ILOPL��
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
katero koli tar. št. razen v tar. št. 
3701 do 3704. 

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

ex 38. pgl.  
5D]QL�L]GHONL�NHPLþQH�
industrije, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. , kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�LVWR�WDU��ãW���
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 3801 

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

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

 
 

 
 

 
- Grafit v obliki paste kot 
mešanica z mineralnimi olji z 
veþ�NRW����XW����JUDILWD 

 
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 talolje 

 
Rafiniranje surovega talolja. 

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

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
SUHþLãþHQD 

 
3UHþLãþHYDQMH�]�GHVWLODFLMR�DOL�
rafiniranjem surovega 
sulfatnega terpentinskega olja. 

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

 
ex 3806 

 
Smolni estri 

 
Izdelava iz smolnih kislin. 

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

 
ex 3807 

 
Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

 
Destilacija lesnega katrana. 

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

 
3808 

 
Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
izdelki, pripravljeni v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali kot 
L]GHONL��QSU��åYHSODQL�WUDNRYL��
VWHQML��VYHåH�Ln muholovke) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3809 

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

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

 
 

 
3810 

 
Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
GUXJL�SRPRåQL�SUHSDUDWL�]D�
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, 
SUHSDUDWL�]D�SUHSUHþHYDQMH�
RNVLGDFLMH��]D�SUHSUHþHYDQMH�
NRSLþHQMD�VPROH��]D�izboljšanje 
viskoznosti, preparati za 
SUHSUHþHYDQMH�NRUR]LMH�LQ�GUXJL�
pripravljeni aditivi, za 
mineralna olja (vštevši bencin) 
DOL�]D�GUXJH�WHNRþLQH��NL�VH�
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pripravljeni aditivi za 
mazalna olja, ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, ki 
VR�XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������QH�
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
3812 

 
Pripravljeni pospeševalci 
vulkanizacije; sestavljeni 
plastifikatorji za gumo in 
SODVWLþQH�PDVH��NL�QLVR�
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; antioskidanti in 
drugi sestavljeni stabilizatorji 
]D�JXPR�LQ�SODVWLþQH�PDVH 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3813 

 
Preparati in polnila za aparate 
]D�JDãHQMH�SRåDUD��QDSROQMHQH�
JUDQDWH�]D�JDãHQMH�SRåDUD 

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

 
 

 
3814 

 
Sestavljena organska topila in 
UD]UHGþLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

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

 
 

 
3818 

 
.HPLþQL�HOHPHQWL��GRSLUDQL�]D�
uporabo v elektroniki, v obliki 
NROXWRY��SORãþLF�DOL�Y�SRGREQLK�
REOLNDK��NHPLþQH�VSRMLQH��
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

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

 
 

 
3819 

 
7HNRþLQH�]D�KLGUDYOLþQH�]DYRUH�
LQ�GUXJH�SULSUDYOMHQH�WHNRþLQH�
]D�KLGUDYOLþQL�SUHQRV��NL�QH�
vsebujejo ali vsebujejo manj 
kot 70 ut.% naftnega olja ali 
olj, dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

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

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
SULSUDYOMHQH�WHNRþLQH�]D�
odtajanje 

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

 
 

 
3822 

 
'LDJQRVWLþQL�DOL�ODERUDWRULMVNL�
reagenti na podlogi in 
SULSUDYOMHQL�GLDJQRVWLþQL�DOL�
laboratorijski reagenti s 
podlogo ali brez nje, razen 
tistih iz tar. št. 3002 ali 3006 

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

 
 

 
3823 

 
Industrijske monokarboksilne 
PDãþREQH�NLVOLQH��NLVOD�ROMD�L]�
rafiniranja; industrijski 
PDãþREQL�DONRKROL 

 
 

 
 

 
 

 
- Industrijske monokarboksilne 
PDãþREQe kisline; kisla olja iz 
rafiniranja 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
 

 
-�,QGXVWULMVNL�PDãþREQL�
alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3823. 
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3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
MHGUD��NHPLþQL�L]GHONL�LQ�
SUHSDUDWL�NHPLþQH�LQGXVWULMH�LQ�
sorodnih industrij (vštevši tiste, 
ki so sestavljeni iz mešanic 
naravnih izdelkov), ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, oszanki iz 
SURL]YRGQMH�NHPLþQH�DOL�
sorodnih industrij, 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, tiofeniranih 
sulfonskih oljnih kislin, 
pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov in njihovih soli 
 
Ionski izmenjevalci 
 
Sušilci za vakumske cevi 
 
Alkalni åHOH]RYL�RNVLGL�]D�
SUHþLãþHYDQMH�SOLQD 
 
Amoniakova voda in surovi 
DPRQLDN��L]NRULãþHQL�RNVLG��
GREOMHQ�V�SUHþLãþHYDQMHP�
svetlega plina 
 
Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
PDWHULDOL��NL�VH�XYUãþDMR�Y�LVWR�
tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

Mešanice soli, ki vsebujejo 
UD]OLþQH�DQLRQH 
 

Paste za kopiranje na osnovi 
åHODWLQH��V�SRGORJR�L]�SDSLUMD�
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 
 

 
3901 do 
3915 

 
3ODVWLþQH�PDVH�Y�SULPDUQLK�
REOLNDK��RGSDGNL��RVWUXåNL�LQ�
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri 
VR�SUDYLOD�GRORþHQD�Y�
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

 
- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
HQRMQL�PRQRPHU�SULVSHYD�YHþ�
kot 99 ut.% celotne vsebine 
polimerov 

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

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

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna1. 

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

 
ex 3907 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi upo-
rabOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. kot je tar. št. iz-
delka. Lahko pa se uporabljajo 
PDWHULDOL��NL�VH�XYUãþDMR�Y�LVWR�
tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna1 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39.poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna in /ali izdelava iz 
tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata  

 
 

                                                 
1=D�L]GHONH��NL�VR�VHVWDYOMHQL�L]�PDWHULDORY��NL�VR�SR�HQL�VWUDQL�XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������GR������LQ�SR�drugi strani v tar. št. 3907 do 
������VH�WD�RPHMLWHY�XSRUDEOMD�VDPR�]D�WLVWR�VNXSLQR�PDWHULDORY��NL�Y�L]GHONX�SUHYODGXMHMR�SR�WHåL� 
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3912 

 
&HOXOR]D�LQ�QMHQL�NHPLþQL�
derivati, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu, v 
primarnih oblikah 

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

 
 

 
3916 do 
3921 

 
Polizdelki in izdelki iz 
plastike; razen iz tar. št. ex 
3916, ex 3917, ex 3920 in ex 
3921, za katere so pravila 
GRORþHQD�Y�QDGDOMHYDQMX 

 
 

 
 

 
 

 
-�3ORãþDWL�L]GHONL��EROM�NRW�OH�
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vštevši 
kvadratne); drugi izdelki, bolj 
obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

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

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

 
 

 
- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
HQRMQL�PRQRPHU�SULVSHYD�YHþ�
kot 99 mas.% celotne vsebine 
polimerov 

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

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

 
 

 
- - drugi 

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

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

 
ex 3916 in 
ex 3917 

 
Profilni izdelki in cevi 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost katerega koli 
PDWHULDOD��XYUãþHQHJD�Y�LVWR�WDU��
št. kot je izdelek, ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

                                                 
1=D�L]GHONH��NL�VR�VHVWDYOMHQL�L]�PDWHULDORY��NL�VR�SR�HQL�VWUDQL�XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������GR������LQ�SR�GUXJL�VWUDQL�Y�WDU� št. 3907 do 
������VH�WD�RPHMLWHY�XSRUDEOMD�VDPR�]D�WLVWR�VNXSLQR�PDWHULDORY��NL�Y�L]GHONX�SUHYODGXMHMR�SR�WHåL� 
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ex 3920 

 
- Folije ali filmi iz ionomerov 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
,]GHODYD�L]�GHOQH�WHUPRSODVWLþQH�
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št., kot je 
izdelek, ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 3921 

 
)ROLMH�L]�SODVWLþQLK�PDV��
metalizirane 

 
Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline manj 
kot 23 mikronov1. 

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

 
3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastLþQLK�PDV 

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

 
 

 
ex 40. pgl 

 
.DYþXN�LQ�L]GHONL�L]�NDYþXND�
in gume; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4001 

 
/DPLQLUDQH�SORãþH�DOL�NUSH�
NDYþXND�]D�þHYOMH 

 
Laminacija folij iz naravnega 
NDYþXND� 

 
 

 
4005 

 
0HãDQLFH�NDYþXND��
nevulkanizirane, v primarnih 
REOLNDK�DOL�SORãþDK��OLVWLK�DOL�
trakovih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
UD]HQ�QDUDYQHJD�NDYþXND��QH�
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
4012 

 
Protektirane ali rabljene 
]XQDQMH�JXPH��SODãþL���SROQH�
JXPH�DOL�JXPH�]�]UDþQLPL�
komorami, zamenljivi 
SURWHNWRUML��SODVWL��LQ�ãþLWQLNL�L]�
gume: 

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume, polne 
JXPH�DOL�JXPH�]�]UDþQLPL�
komorami 

 
Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum. 

 
 

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

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

 
 

 
ex 4017 

 
,]GHONL�L]�NDYþXND 

 
,]GHODYD�L]�NDYþXND� 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
6XURYH�NRåH�]�GODNR�DOL�EUH]�
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4102 

 
6XURYH�NRåH�RYDF�DOL�MDJQMHW��
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s�NRåH�
ovac ali jagnjet z volno. 

 
 

 
4104 do 
4107 

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

 
Ponovno strojenje predhodno 
VWURMHQLK�NRå�� 
 
ali 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4109 

 
Lakasto usnje in lakasto 
plastovito usnje, metalizirano 
usnje 

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

 
 

 
42. pgl. 

 
Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jermenarski izdelki; predmeti 
]D�SRWRYDQMH��URþQH�WRUEH�LQ�
SRGREQL�L]GHONL�L]�åLYDOVNLK�
þUHY��UD]HQ�VYLORSUHMNLQH�QLWL� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
-�3ORãþH��NULåL��NYDGUDWL�LQ�
podobne oblike 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega krzna. 
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4303 

 
2EODþLOD��REODþLOQL�GRGDWNL�LQ�
drugi krzneni izdelki 

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

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki; lesno 
oglje; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan) 

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

 
 

 
ex 4407 

 
/HV��Y]GRåQR�åDJDQ�DOL�FHSOMHQ��
UH]DQ�DOL�OXãþHQ��VNREOMDQ��
brušen ali topo ali zobato 
GROåLQVNR�VSRMHQ��GHEHOLQH�QDG�
6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
GROåLQVNLP�VSDMDQMHP� 

 
 

 
ex 4408 

 
Furnirski listi in listi za vezane 
SORãþH�GHEHOLQH�GR���PP��
VHVWDYOMHQ�LQ�GUXJ�OHV��åDJDQ�SR�
GROåLQL��UH]DQ�DOL�OXSOMHQ��
skobljan ,brušen ali lepljen s 
WRSLP�DOL�]REDWLP�GROåLQVNLP�
spajanjem, debeline do 6 mm 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s topim ali zobatim 
GROåLQVNLP�VSDMDQMHP� 

 
 

 
ex 4409 

 
/HV��SURILOLUDQ�SR�YVHM�GROåLQL�
katerega koli roba ali strani, 
skobljan ali ne, brušen ali topo 
DOL�]REDWR�GROåLQVNR�VSRMHQ�DOL�
ne: 

 
 

 
 

 
 

 
- Brušeni ali topo ali zobato 
GROåLQVNR�VSRMHQL 

 
Brušenje ali topo ali zobato 
GROåLQVNR�VSDMDQMH� 

 
 

 
 

 
- Okrasne palice, venci in 
okrasne letve 

 
Predelava v obliki palic, vencev 
ali okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4410 do 
ex 4413 

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

 
Predelava v obliki palic, vencev 
in okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
HPEDODåD��L]�OHVD 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
UD]UH]DQH�QD�GRORþHQR�YHOLNRVW. 

 
 

 
ex 4416 

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

 
Izdelava iz klanih dog, nadalje 
QHREGHODQLK��UD]HQ�UD]åDJDQLK�
na dveh glavnih površinah. 
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ex 4418 

 
- Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki za gradbeništvo 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
XSRUDEOMDMR�FHOLþDVWH�OHVHQH�
SORãþH��VNRGOH�LQ�RSDåL� 

 
 

 
 

 
- Okrasne palice in okrasne 
letve 

 
Predelava v obliki palic ali 
okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4421 

 
7UãþLFH�]D�YåLJDOLFH��OHVQH�
NOMXNLFH�DOL�]DWLþL�]D�REXWHY 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
WDU��ãW���UD]HQ�OHVHQH�åLFH�L]�WDU��
št. 4409. 

 
 

 
ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 4501. 

 
 

 
46. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiaOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
47. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 48. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo�V�þUWDPL�
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za 
kopiranje in prenašanje (razen 
tistih iz tar. št. 4809); matrice 
]D�UD]PQRåHYDQMH�LQ�RIVHWQH�
SORãþH�L]�SDSLUMD��Y škatlah ali 
brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 
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4817 

 
Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje iz papirja ali 
kartona; kompleti za 
GRSLVRYDQMH�Y�ãNDWODK��YUHþNDK��
notesih in podobnih pakiranjih, 
iz papirja in kartona 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
ex 4819 

 
âNDWOH��]DERML��YUHþH�LQ�GUXJH�
posode za pakiranje iz papirja, 
kartona, celulozne vate ali 
listov ali trakov iz celuloznih 
vlaken 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 4820 

 
Bloki papirja za pisma 

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

 
 

 
ex 4823 

 
Drug papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
GRORþHQH�YHOLNRVWL�DOL�REOLNH 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

 
7LVNDQH�NQMLJH��þDVRSisi, slike 
LQ�GUXJL�L]GHONL�JUDILþQH�
industrije, rokopisi, tipkana 
EHVHGLOD�LQ�QDþUWL��UD]HQ�]D� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4909 

 
3RãWQH�UD]JOHGQLFH��þHVWLWNH�LQ�
karte z osebniPL�VSRURþLOL��
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������DOL������ 

 
 

 
4910 

 
Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vštevši koledarske bloke: 

 
 

 
 

 
 

 
-�.ROHGDUML�YUVWH��YHþQL� ali z 
zamenljivimi bloki na 
podlagah, ki niso iz papirja ali 
kartona 

 
Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
 



Stran 66 / Št. 2 / 4. 2. 2002 Uradni list  Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe 

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

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

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov ki niso 
XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������DOL������ 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 5003 

 
Svileni odpadki (vštevši 
zapredke, neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne materiale), 
PLNDQL�DOL�þHVDQL 

 
0LNDQMH�DOL�þHVDQMH�VYLOHQLK�
odpadkov. 

 
 

 
5004 do ex 
5006 

 
Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

 
Izdelava iz:1 
- surove svile ali iz odpadkov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�SUHGHQMH� 
- drugih naravnih vlaken, 
QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]D�
predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje1. 

 
 

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

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

 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovih vlaken,  
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULpravljenih 
za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD��NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 51. pgl. 

 
Volna, fLQD�DOL�JURED�åLYDOVND�
dlaka; preja in tkanine iz 
NRQMVNH�åLPH��UD]HQ� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
åLYDOVNH�GODNH�DOL�L]�NRQMVNH�
åLPH 

 
Izdelava iz:1 
- surove svile ali iz odpadkov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje,  
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
QHþHVDQLK�DOL�GUXJDþH�
pripravljenih za predenje,  
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
JUREH�åLYDOVNH�GODNH�DOL�L]�
NRQMVNH�åLPH 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje1. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD��kot so 
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 52. pgl. 

 
%RPEDå��UD]HQ� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5204 do 
5207 

 
3UHMD�LQ�VXNDQHF�L]�ERPEDåD 

 
Izdelava iz:1 
- surove svile ali odpadkov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]D�
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
DOL�QHþHVDQLK�DOL�GUXJDþH�
pripravljenih za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5208 do 
5212 

 
%RPEDåQH�WNDQLQH� 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
Izdelava iz enojne preje. 1 
 
 
Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
ali kako drugDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD��NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
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: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

 
Izdelava iz:1 
- surove svile ali ostankov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]D�
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
DOL�QHþHVDQLK�DOL�GUXJDþH�
pripravljenih za predenje,  
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5309 do 
5311 

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

 
 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje.1 
 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPa ( kot so 
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
VLQWHWLþQLK�ILODPHQWRY 

 
Izdelava iz: 1 
- surove svile ali ostankov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]a 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih in 
QHþHVDQLK�DOL�NDNR�GUXJDþH�
pripravljenih za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
VLQWHWLþQLK�ILODPHQWRY� 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje.1 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, 
- kePLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- papirja. 
 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD��NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornoVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5501 do 
5507 

 
8PHWQD�DOL�VLQWHWLþQD�UH]DQD�
vlakna 

 
,]GHODYD�L]�NHPLþQLK�PDWHULDORY�
ali tekstilne kaše. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5508 do 
5511 

 
Preja in sukanec za šivanje iz 
XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
vlaken 

 
Izdelava iz:1 
- surove svile ali odpadkov 
VYLOH��PLNDQLK�DOL�þHVDQLK�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]D�
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
DOL�QHþHVDQLK�DOL�NDNR�GUXJDþH�
predelanih za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

5512 do 
5516 

Tkanine iz umetnih in 
VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�YODNHQ� 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje 1. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�LQ�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD���NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD 
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 56. pgl. 

 
9DWD��NOREXþHYLQD�LQ�QHWNDQL�
materiali; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopi in prameni ter 
izdelki iz njih, razen: 

 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za proizvodnjo 
papirja. 

 
 

 
5602 

 
.OREXþHYLQD�YNOMXþQR�]�
impregnirano��SUHYOHþHQR�DOL�
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
-�,JODQD�NOREXþHYLQD 

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

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

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



Uradni list  Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe Št. 2 / 4. 2. 2002 / Stran 75 

 
 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5604 

 
Niti in vrvi iz gume, prekrite s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
SUHYOHþHQL��REORåHQL�]�JXPR�DOL�
SODVWLþQR�PDVR 

 
 

 
 

 
 

 
- Gumijaste niti in vrvi, 
prekrite s tekstilom 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, nemikanih 
DOL�QHþHVDQLK�DOL�NDNR�GUXJDþH�
predelanih za predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5605 

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

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�LQ�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5606 

 
Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405 (razen iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske 
åLPH���åHQLOMVND�SUHMD��YNOMXþQR�
NRVPLþHQR�åHQLOMVNR�SUHMR���
HIHNWQR�YR]OLþDVWD�preja 

 
Izdelava iz: 1 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�LQ�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
57. pgl. 

 
Preproge in druga tekstilna 
talna prekrivala: 

 
 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
-�,]�LJODQH�NOREXþHYLQH 

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 5501, 
pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Iz dUXJH�NOREXþHYLQH 

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, 
QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�DOL�
NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovega vlakna, 
-�SUHMH�L]�VLQWHWLþQLK�DOL�XPHWQih 
filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
-�VLQWHWLþQLK�DOL�XPHWQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
WHNVWLOQH�WNDQLQH��þLSNH��
tapiserije; pozamentarije; 
vezenine; razen: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje 1. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
- Druge 

 
Izdelava iz: 1 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQLK�
za predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�Dli 
tekstilne kaše,  
 
ali 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD���NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYa, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5805 

 
5RþQR�WNDQH�WDSLVHULMH��YUVWH�
gobelin, flandrijske, aubusson, 
beauvais, in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
GUREQLP�LQ�NULåQLP�YERGRP���
konfekcionirane ali ne 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5810 

 
9H]HQLQH�Y�PHWUDåL��WUDNRYLK�
ali motivih 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
XYUãþHQL�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5901 

 
7HNVWLOQH�WNDQLQH��SUHYOHþHQH�]�
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene: tkanine za kopiranje; 
platna, pripravljena za slikanje, 
toge tkanine (buckram) in 
podobne tkanine, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
SODãþH�L]�SUHMH�LQ�QDMORQD��
poliestra in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do, vštevši 90 
mas. % tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
,]GHODYD�L]�NHPLþQLK�PDWHULDORY�
ali tekstilne kaše. 

 
 

 
5903 

 
Tekstilne tkanine, 
impregnirane, premazane, 
SUHYOHþHQH�DOL�SUHNULWH�DOL�
ODPLQLUDQH�V�SODVWLþQLPL�
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD���NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH� beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5904 

 
Linolej, vštevši rezanega v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazana 
SUHYOHþHQD�DOL�SUHNULWD��
razrezana v oblike ali ne 

 
Izdelava iz preje.1 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstila: 

 
 

 
 

 
 

 
- Impregnirane, premazane, 
SUHYOHþHQH�DOL�SUHNULWH�DOL�
ODPLQLUDQH�]�JXPR��SODVWLþQLPL�
masami ali drugimi materiali 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: 1  

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
-�VLQWHWLþQLK�DOL�XPHWQLK�UH]DQLK�
vlaken,�QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje, 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD���NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5906 

 
Gumirane tekstilne tkanine, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
-�3OHWHQH�DOL�NYDþNDQH�WNDQLQH 

 
Izdelava iz:1 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

                                                 
1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
-�'UXJH�WNDQLQH�L]�VLQWHWLþQH�
ILODPHQW�SUHMH��NL�YVHEXMH�YHþ�
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
,]GHODYD�L]�NHPLþQLK�
materialov. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5907 

 
7HNVWLOQH�WNDQLQH��GUXJDþH�
impregnirane, premazane, 
SUHYOHþHQH�DOL�SUHNULWH��
poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
NRQþQLPD�RSHUDFLMDPD���NRW�VR�
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHnje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, opleteni 
DOL�SOHWHQL��]D�VYHWLONH��SHþL��
YåLJDOQLNH��VYHþH��LSG��åDULOQH�
PUHåLFH�]D�SOLQVNR�UD]VYHWOMDYR�
in cevasto pleteni materiali za 
plinske svetilke , impregnirani 
ali neimpregnirani: 

 
 

 
 

 
 

 
-�äDULOQH�PUHåLFH�]D�SOLQVNH�
svetilke, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za 
industrijsko uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
-�'LVNL�DOL�REURþL�]D�SROLUDQMH��
UD]HQ�L]�NOREXþHYLQH�L]�WDU��ãW��
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
 
- Tekstilne tkanine, ki se 
uporabljajo pri izdelavi papirja 
DOL�Y�GUXJH�WHKQLþQH�QDPHQH��
SRGORåHQH�DOL�QHSRGORåHQH�V�
NOREXþHYLQR��SUHYOHþHQH�DOL�
prekrite ali ne, cevaste ali 
QHVNRQþQH��]�HQR�DOL�YHþ�
osnovami in/ali votki 
DOL�UDYQR�WNDQH�]�YHþ�RVQRYDPL�
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovega vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz politetrafluoretilena2, 
--�SUHMH��YHþQLWQH��L]�SROLDPLGD��
prekrite, impregnirane ali 
SUHYOHþHQH�V�IHQROQR�VPROR� 
--�SUHMH�L]�VLQWHWLþQLK�WHNVWLOQLK�
YODNHQ�L]�DURPDWLþQLK�
poliamidov, dobljenih z     
polikondenzacijo m-                    
fenilendiamina in izoftalne 
kisline, 
-- monofilamenta iz                   
politetrafluoretilena, 2 
--�SUHMH�L]�VLQWHWLþQLK�WHNVWLOQLK����
vlaken iz poli-p-     
fenilentereftalamida, 
-- preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in 
RMDþHQH�]�DNULOQR�SUHMR� 2 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov iz poliestra in 
smole iz tereftalne kisline in 
1.4-cikloheksandietanola in 
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHsanih 
DOL�NDNR�GUXJDþH�SUHGHODQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 

 
 

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

2 Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo v strojih za izdelavo papirja. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
- Drugo 

 
Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�LQ�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�REdelanih za 
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
60. pgl. 

 
3OHWHQL�DOL�NYDþNDQL�PDWHULDOL 

 
Izdelava iz: 1 

 
 

 
 

 
 

 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�REGHODQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
61. pgl. 

 
2EODþLOD�LQ�REODþLOQL�GRGDWNL��
SOHWHQL�DOL�NYDþNDQL� 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
GUXJDþQLP�VHVWDYOMDQMHP��L]�
GYHK�DOL�YHþ�NRVRY�SOHWHQH�DOL�
NYDþNDQH�WNDQLQH��NL�MH�XUH]DQD�
Y�GRORþHQR�REliko ali 
neposredno pridobljena v 
GRORþHQR�REOLNR 

 
Izdelava iz preje.1,2 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�REGHODQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL 
tekstilne kaše. 

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
2EODþLOD�LQ�REODþLOQL�GRGDWNL�NL�
QLVR�SOHWHQD�DOL�NYDþNDQD��
razen: 

 
Izdelava iz preje 1,2. 

 
 

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

2Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

 
2EODþLOD�LQ�REODþLOQL�GRGDWNL��
åHQVND��GHNOLãND�LQ�]D�
GRMHQþNH��YH]HQL 

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

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjevarna oprema iz tkanin, 
SUHYOHþHQLK�V�IROLMR�L]�
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje 2.. 
ali 
,]GHODYD�L]�QHSUHYOHþHQH�
WNDQLQH��þH�YUHGQRVW�
XSRUDEOMHQH�QHSUHYOHþHQH�
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.2  

 
 

 
6213 in  
6214 

 
5REþNL��åHSQL�UREþNL��
šali,ešarpe, rute, naglavne rute, 
WDQþLFH�LQ�SRGREQL�L]GHONL� 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

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

 
 

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

2 Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. 1,2 

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
SULSUDYOMDOQLPD�DOL�NRQþQLPD�
operacijama (kot so 
UD]PDãþHYDQMH��EHOMHQMH��
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
RGSRUQRVW�SURWL�NUþHQMX��WUDMQD�
NRQþQD�REGHODYD��RERJDWLWHY��
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6217 

 
'UXJ�JRWRY�SULERU�]D�REODþLOD��
GHOL�REODþLO�DOL��SULERUD�]D�
REODþLOD� razen tistih iz tar. št. 
6212: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz preje.2 

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

 
 

 
 

 
- Ognjevarna oprema iz tkanin, 
SUHYOHþHQLK�V�Iolijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje.2 
 
ali 
 
,]GHODYD�L]�QHSUHYOHþHQH�
tkanine,pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
QHSUHYOHþHQH�WNDQLQH�QH�
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

 
 

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

2 Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

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

 
- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
XYUãþHQL�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz preje. 2 

 
 

 
ex 63. pgl. 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
REODþLOD�LQ�L]UDEOMHQL�WHNVWLOQL�
izdelki; krpe, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
-�,]�NOREXþHYLQH�DOL�L]�QHWNDQLK�
materialov 

 
Izdelava iz: 1 

 - naravnih vlaken ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi: 

 
 

 
 

 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.2, 3 

 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
�UD]HQ�SOHWHQH�DOL�NYDþNDQH���
pod pogojem, 

 
 

 
 

 
 

 
da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje. 2,3 

 
 

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

2 Glej uvodno opombo 6. 
3 =D�SOHWHQH�DOL�NYDþNDQH�L]GHONH�EUH]�GRGDWND�HODVWLNH�DOL�JXPH��GREOMHQH�V�ãLYDQMHP�DOL�VHVWDYOMDQMHP�NRVRY�SOHWHQLK�DOL�NYDþNDQLK�
tkanin ( rezanih ali pletenih neposredno v oblike) glej uvodno opombo 6. 
2 2 Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
6305 

 
9UHþH�LQ�YUHþNH, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

 
Izdelava iz: 1 

- naravnih vlaken, 
-�XPHWQLK�DOL�VLQWHWLþQLK�UH]DQLK�
YODNHQ��QHPLNDQLK�DOL�QHþHVDQLK�
DOL�NDNR�GUXJDþH�REGHODQLK�]D�
predenje, ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
6306 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz:1, 2 

- naravnih vlaken ali 
-�NHPLþQLK�PDWHULDORY�DOL�
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje1,2 

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi izdelki, vštevši 
NURMH�]D�REODþLOD 

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

 
 

 
6308 

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

 
Vsak predmet v garnituri mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, þH�QH�EL�ELO�Y�JDUQLWXUL��
Predmeti brez porekla pa se 
ODKNR�YNOMXþLMR��þH�QMLKRYD�
skupna vrednost ne presega 15 
% cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 64. pgl. 

 
Obutev; gamaše in podobni 
izdelki; razen: 

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

 
 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 
2 Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
6406 

 
Deli obutve (vštevši zgornje 
dele, pritrjene ali ne na 
podplate, razen na zunanje 
SRGSODWH���RGVWUDQOMLYL�YORåNL�]D�
obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, 
RYLMDþL�LQ�SRGREQL�L]GHONL�LQ�
njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

 
 

 
ex 65. pgl. 

 
Pokrivala in njihovi deli, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6503 

 
Klobuki in druga pokrivala iz 
NOREXþHYLQH��L]GHODQL�L]�WXOFHY��
VWRåFHY�LQ�GUXJLK�L]GHONRY�L]�
tar. št. 6501, vštevši tudi 
SRGORåHQH�DOL�RNUDãHQH 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,  
SOHWHQL�DOL�NYDþNDQL�DOL�L]GHODQL�
L]�þLSNH��NOREXþHYLQH�DOL�GUXJLK�
tekstilnih tkanin (razen trakov), 
WXGL�RNUDãHQD�DOL�SRGORåHQD��
PUHåLFH�]D�ODVH�L]�NDNUãQHJD�
koli materiala, okrašene ali 
SRGORåHQH�DOL�Qe 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken1 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
'HåQLNL��VRQþQLNL��VSUHKDMDOQH�
SDOLFH��SDOLFH�VWROþNL��ELþL��
NRUREDþL�LQ�QMLKRYL�GHOL��UD]HQ� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6601 

 
'HåQLNL�LQ�VRQþQLNL��YãWHYãL�
SDOLFH�GHåQLNH��YUWQH�VRQþQLNH�
LQ�SRGREQH�GHåQLNH� 

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

 
 

 
67. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 68. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

                                                 
 

1 Glej uvodno opombo 6 
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ex 6803 

 
Izdelki iz naravnega skrilavca 
ali aglomeriranega skrilavca 

 
Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

 
 

 
ex 6812 

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

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. 

 
 

 
ex 6814 

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

 
Izdelava iz obdelane sljude 
(vštevši aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

 
 

 
69. pgl. 

 
.HUDPLþQL�L]GHONL 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 70. pgl 

 
Steklo in stekleni izdelki; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7003,  
ex 7004 in 
ex 7005 

 
Steklo z neodbojno plastjo 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 

 
7006 

 
Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
HPDMOLUDQR�DOL�GUXJDþH�
obdelano, toda neokvirjeno ali 
nespojeno z drugimi materiali 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 

 
7008 

 
9HþSODVWQL�SDQHOQL�HOHPHQWL�]D�
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 

 
7009 

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

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 



Uradni list  Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe Št. 2 / 4. 2. 2002 / Stran 89 

 
 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
NR]DUFL�]D�YODJDQMH��þHSL��
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
ali 
 
%UXãHQMH�VWHNOHQLK�L]GHONRY��þH�
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
7013 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
ali 
 
%UXãHQMH�VWHNOHQLK�L]GHONRY��þH�
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
5RþQR�RNUDãHYDQMH��UD]HQ�
sLWRWLVND���URþQR�SLKDQMH�
VWHNOHQLK�L]GHONRY��þH�YUHGQRVW�
URþQR�SLKDQLK�VWHNOHQLK�
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, 
imitacija nakita; kovanci; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
REGHODQL��]DþDVQR�QDQL]DQL�
]DUDGL�ODåMHJD�WUDQVSRUWD 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

 
Obdelani dragi ali poldragi 
NDPQL��QDUDYQL��VLQWHWLþQL�DOL�
rekonstruirani) 

 
Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldragih kamnov. 

 
 

 
7106 
7108 in 
7110 

 
Plemenite kovine: 

 
 

 
 

 
 

 
- Neobdelane 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
XYUãþHQL�Y�WDU��ãW�������������
ali 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
NHPLþQD�VHSDUDFLMD�SOHPHQLWLK�
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med 
seboj ali z navadnimi kovinami. 

 
 

 
 

 
- Polpredelane (polizdelki) ali v 
obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, ex 
7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

 
Predmeti iz naravnih ali 
kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetiþQLK�DOL�UHNRQVWUXLUDQLK� 

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

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
QHSUHYOHþHQLK�V�SOHPHQLWLPL�
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
äHOH]R�LQ�MHNOR��UD]HQ�]D� 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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7207 

 
3ROL]GHONL�L]�åHOH]D�DOL�
nelegiranega jekla 

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

 
 

 
7208 do 
7216 

 
3ORãþDWL�YDOMDQL�L]Gelki, palice, 
NRWQLNL�LQ�SURILOL�L]�åHOH]D�DOL�
nelegiranega jekla 

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

 
 

 
7217 

 
+ODGQR�YOHþHQD�åLFD�L]�åHOH]D�
ali nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 

 
 

 
ex 7218, 
7219 do 
7222 

 
3ROL]GHONL��SORãþDWL�YDOMDQL�
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

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

 
 

 
7223 

 
+ODGQR�YOHþHQD�åLFD�L]�
nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
3ROL]GHONL��SORãþDWL�YDOMDQL�
izdelki, toplo valjane palice v 
ohlapno navitih kolobarjih, 
kotniki in profili iz drugih vrst 
legiranega jekla; votle palice za 
svedre iz legiranih ali 
nelegiranih jekel 

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

 
 

 
7229 

 
+ODGQR�YOHþHQD�åLFD�L]�GUXJLK�
vrst legiranega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
äHOH]QL�LQ�MHNOHQL�L]GHONL��
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7302 

 
'HOL�]D�åHOH]QLãNH�LQ�
WUDPYDMVNH�WLUH��L]�åHOH]D�DOL�
jekla; tirnice, vodila in zobate 
WLUQLFH��NUHWQLãNL�MH]LþNL��
NULåLãþD��VSRMQH�Salice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
YH]LFH��WLUQD�OHåLãþD��NOLQL�]D�
WLUQD�OHåLãþD��SRGORåQH�SORãþH�
SULþYUãþHYDOQH�SORãþLFH��
GLVWDQþQH�SDOLFH��GUXJL�GHOL��
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
&HYL�LQ�YRWOL�SURILOL�L]�åHOH]D�DOL�
MHNOD��UD]HQ�L]�OLWHJD�åHOH]D� 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224. 
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ex 7307 

 
Pribor za cevi in votle profile, 
iz nerjavnega jekla (ISO št. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz 
YHþ�GHORY 

 
6WUXåHQMH��YUWDQMH��ãLULWHY�
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost 
ne presega 35 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7308  

 
.RQVWUXNFLMH��UD]HQ�PRQWDåQLK�
konstrukcij iz tar. št. 9406) in 
deli konstrukcij (npr. mostovi 
in elementi za mostove, vrata 
]D�]DSRUQLFH��VWROSL��SUHGDOþQL�
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
RSDåL��SUDJRYL�]D�YUDWD��URORML��
RJUDMH�LQ�VWHEUL���L]�åHOH]D�DOL�
MHNOD��SORþHYLQH� palice, kotniki 
in profili in cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
NRQVWUXNFLMDK��L]�åHOH]D�DOL�
jekla 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Zvarjeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 pa se ne 
smejo uporabljati. 

 
 

 
ex 7315 

 
Verige zoper drsenje 

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

 
 

 
ex 74. pgl. 

 
Baker in bakreni izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvršþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW��NRW�MH�
tar. št. izdelka, in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7401 

 
Bakrov kamen, cementni baker 
(precipitat bakra) 

 
Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. 

 
 

 
7402 

 
Nerafinirani baker; bakrene 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolizo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
7403 

 
Rafinirani baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafinirani baker 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge 
elemente  

 
Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

 
 

 
7404 

 
Bakrovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št.,kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
7405 

 
Predzlitine bakra 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni maWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 75. pgl 

 
Nikelj in nikljevi izdelki, razen 
za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7501 do 
7503 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 76. pgl. 

 
Aluminij in izdelki iz 
aluminija; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7601 

 
Aluminij, surovi  

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

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvršþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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ex 7616 

 
Izdelki iz aluminija, razen 
JD]H��WNDQLQ��UHãHWN��PUHå��
RJUDM��WNDQLQ�]D�RMDþDQMH�LQ�
podobnih materialov (vštevši 
QHVNRQþQH�WUDNRYH��L]�
DOXPLQLMDVWH�åLFH��LQ�
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

 
Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo gaza, tkanine, 
UHãHWNH��PUHåH��RJUDMH��WNDQLQH�
]D�RMDþDQMH�LQ�SRGREQL�PDWHULDOL�
�YãWHYãL�WXGL�QHVNRQþQH�
trakove) iz aluminijaste åLFH�DOL�
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
6YLQHF�LQ�VYLQþHQL�L]GHONL��
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafinirani svinec 

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

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki 
iz tar. št. 7802. 

 
 

 
7802 

 
6YLQþHQL�RGSDGNL�LQ�RVWDnki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7901 

 
Cink, surov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902. 

 
 

 
7902 

 
Cinkovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 80. pgl. 

 
Kositer in kositrni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
8001 

 
Kositer, surov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki 
iz tar. št. 8002. 

 
 

 
8002 in 
8007 

 
Kositrni odpadki in ostanki; 
drugi kositrni izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
81. pgl. 

 
Druge navadne kovine; 
kermeti; njihovi izdelki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Druge navadne kovine; 
obdelane; njihovi izdelki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
XYUãþHQLK�Y�LVWR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 82. pgl. 

 
2URGMH��QRåDUVNL�L]GHONL��åOLFH�
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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8206 

 
2URGMH�L]�GYHK�DOL�YHþ�WDU��ãW��
8202 do 8205 v garniturah za 
prodajo na drobno 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št. razen 8202 do 
8205. Vendar pa se orodje iz 
tar. št. 8202 do 8205 lahko 
YVWDYL�Y�JDUQLWXUH��þH�QMLKRYD�
vrednost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna. 

 
 

 
8207 

 
,]PHQOMLYR�RURGMH�]D�URþQR�
obdelovalne priprave na 
mHKDQLþQL�SRJRQ�DOL�EUH]�QMHJD�
ali za obdelovalne stroje (npr. 
za stiskanje, kovanje, 
prerpezovanje, narezovanje in 
vrezovanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje, grezenje, rezkanje, 
VWUXåHQMH�DOL�QDYLMDQMH�DOL�
odvijanje vijakov), vštevši 
PDWULFH�]D�L]YODþHQMH�DOL 
istiskanje kovine in orodje za 
vrtanje sten in zemlje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
8208 

 
1RåL�LQ�UH]LOD��]D�VWURMH�DOL�
PHKDQLþQH�SULSUDYH� 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 8211 

 
1RåL�]�UH]LOL��QD]REOMHQLPL�DOL�
nenazobljenimi (vštevši 
YUWQDUVNH�QRåH���UD]HQ�QRåHY�L]�
tar. št. 8208 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
XSRUDEOMDMR�URþDML�LQ�UH]LOD�L]�
navadnih kovin. 

 
 

 
8214 

 
'UXJL�QRåDUVNL�L]GHONL��QSU��
VWURML�]D�VWULåHQMH��PHVDUVNH�DOL�
NXKLQMVNH�VHNDþH��PHVDUVNH�
VHNLUH�LQ�QRåL�]D�VHNOMDQMH�
PHVD��QRåL�]D�SDSLU���JDUQLWXUH�
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi pilice 
za nohte) 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
XSRUDEOMDMR�URþDML�L]�QDYDGQLK�
kovin. 
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8215 

 
äOLFH��YLOLFH��]DMHPDONH��
penovke, lopatice za serviranje 
NRODþHY��QRåL�]D�ULEH��QRåL�]D�
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
XSRUDEOMDMR�URþDML�L]�QDYDGQLK�
kovin. 

 
 

 
ex 83. pgl. 

 
Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 8302 

 
Drugo okovje, pribor (fitingi) 
in podobni izdelki, primerni za 
VWDYEDUVWYR��LQ�DYWRPDWLþQD�
zapirala za vrata 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8306 

 
Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. 
ãW��������þH�QMLKRYD�YUHGQRVW�QH�
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 84. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje 

 
Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni materiali 
XYUãþHQL�Y�GUXJR�WDU��ãW���kot je 
tar. št. izdelka.1 

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

                                                 
1To pravilo se uporablja do 31. decembra 1998. 
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8402 

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

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen tistih iz tar. št. 8402, in 
SRPRåQH�QDSUDYH�]D�NRWOH�]D�
centralno kurjavo 

 
Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW��NRW�VWD�
8403 ali 8404. 

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

 
8406 

 
Turbine na vodno in drugo 
paro 

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

 
 

 
8407 

 
Batni motorji z notranjim 
]JRUHYDQMHP��QD�YåLJ�V�
VYHþNDPL��]�L]PHQLþQLP�DOL�
vrtilnim gibanjem bata 

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

 
 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
]JRUHYDQMHP��QD�YåLJ s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

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

 
 

 
8409 

 
'HOL��NL�VR�SULPHUQL�L]NOMXþQR�
DOL�SUHWHåQR�]D�PRWRUMH�L]�WDU��
št. 8407 ali 8408 

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

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 8413 

 
7ODþQH�þUSDONH�]�URWDFLMVNLP�
gibanjem 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 8414 

 
Industrijske nape, ventilatorji 
in podobno 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8415 

 
Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni 
pogon in elementi za 
spreminjanje temperature in 
YODåQRVWL��YãWHYãL�WLVWH�VWURMH��
SUL�NDWHULK�YODåQRVWL�QL�PRJRþH�
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 
]DPU]RYDQMH��HOHNWULþQL�LQ�
GUXJL��WRSORWQH�þUSDONH��UD]HQ�
klimatizacijskih naprav iz tar. 
št. 8415 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

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

 
ex 8419 

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

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
mHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
isto tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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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 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

 
8423 

 
Tehtnice (razen tehtnic z 
REþXWOMLYRVWMR���FJ�DOL�YHþMR���
YNOMXþQR�VWURMH�]D�ãWHWMH in 
kontrolo, ki delujejo na podlagi 
PHUMHQMD�WHåH��XWHåL�LQ�WHKWQLFH�
vseh vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8425 
do 
8428 

 
Stroji in naprave za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali 
razkladanje 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8429 

 
%XOGRåHUML��DQJOHGRåHUML��
grejderji, stroji za nabijanje in 
cestni valjarji, mehanske 
lopate, ravnalniki, skreperji, 
bagri, nakladalniki z lopato, 
samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

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

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

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
VQHåQL�SOXJL�LQ�VQHåQL�
odmetalniki 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št.8431, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�V�
cestnimi valjarji 

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

 
 
 
 
 

 
8439 

 
Stroji za izdelavo celuloze iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov ali za izdelavo ali 
NRQþQR�REGHODYR�SDSLUMD�DOL�
kartona 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
isto tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8441 

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

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

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

 
8444 do 
8447 

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

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

 
 

 
ex 8448 

 
3RPRåQL�VWURML�LQ�QDSUDYH�]D�
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: 
 
-�âLYDOQL�VWURML��VDPR�YHULåQL�
vbod), z glavami z maso do 16 
kg brez motorja ali do 17 kg z 
motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla pri sestavljanju glave 
(brez motorja) ne presega 
vrednosti uporabljenega 
materiala s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti, kvaþNDQMH�LQ�
cik-FDN�VR�åH�V�SRUHNORP� 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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 
VWURML��UDþXQVNL�VWURML��VWURML�]D�
avtomatsko obdelavo 
SRGDWNRY��UD]PQRåHYDOQL�VWURML��
stroji za spajanje) 

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

 
 

 
8480 

 
Livarski okvirji za livarne 
NRYLQ��PRGHOQH�SORãþH��PRGHOL�
za kalupe; kalupi za kovino 
(razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
SODVWLþQH�PDVH 

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

 
 

 
8482 

 
.RWDOQL�OHåDML 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8484 

 
Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali veþ�
plasti kovine; garniture tesnil, 
UD]OLþQH�SR�VHVWDYL�PDWHULDOD��Y�
YUHþNDK��RYLWNLK�DOL�SRGREQLK�
SDNLUDQMLK��PHKDQVNL�þHSL�
(tesnila) 

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

 
 

 
8485 

 
Deli strojev ali naprav brez 
HOHNWULþQLK�SULNOMXþNRY��
izolatorjev, tuljav, kontaktov 
DOL�GUXJLK�HOHNWULþQLK�GHORY��NL�
niso navedeni ali zajeti drugje 
v tem poglavju 

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

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
(OHNWULþQL�VWURML�LQ�RSUHPD�WHU�
njihovi deli; aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka; aparati za snemanje in 
repodukcijo televizijske slike 
in zvoka ter deli in pribor za te 
izdelke; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
(OHNWURPRWRUML�LQ�HOHNWULþQL�
generatorji (razen 
generatorskih agregatov) 

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

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

 
8502 

 
(OHNWULþQL�JHQHUDWRUVNL�DJUHJDWL�
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št. 8501 ali 8503, skupaj 
uporabljajo samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
DYWRPDWLþQR�REGHODYR�
podatkov 

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

 
 

 
ex 8518 

 
Mikrofoni in njihova stojala; 
]YRþQLNL�YãWHYãL�]YRþQLNH�Y�
]YRþQLK�RPDULFDK��DYGLR-
IUHNYHQþQL�HOHNWULþQL�
RMDþHYDOQLNL��NRPSOHWQL�
HOHNWULþQL�VHVWDYL�]D�RMDþHYDQMH�
zvoka 

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

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

 
8519 

 
Gramofoni z vgrajenim 
ojaþHYDOQLNRP�DOL�EUH]�QMHJD��
glasbeni avtomati na 
SORãþH�NDVHWQL�PDJQHWRIRQL�LQ�
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 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8520 

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

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

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

 
8521 

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

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

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

 
8522 

 
Deli in pribor, uporabni 
L]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�]�DSDUDWL�
iz tar. št. 8519 do 8521 

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

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni prazni nosilci za 
]YRþQD�LQ�SRGREQD�VQHPDQMD�
drugih pojavov, razen izdelkov 
iz 37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8524 

 
3ORãþH��WUDNRYL�LQ�GUXJL�SRVQHWL�
QRVLOFL��YNOMXþQR�]�]YRþQLPL�LQ�
drugimi podobno posnetimi 
SRMDYL��YNOMXþQR�PDWULFH�LQ�
galvanske odtise za 
SURL]YRGQMR�SORãþ��UD]HQ�
izdelkov iz 37. poglavja 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
L]GHODYR�SORãþ 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št. 8523, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vštevši oddajnike 
z vgrajenim sprejemnikom ali 
aparatom za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; 
videokamere za snemanje 
SRVDPLþQLK�VOLN�LQ�GUXJH�
videosnemalne kamere 

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

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

 
8526 

 
Radarji, pomoåQH�QDSUDYH�]D�
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8527 

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

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

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

 
8528 

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

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

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

 
8529 

 
'HOL��NL�VR�L]NOMXþQR�DOL�
SUHWHåQR�SULPHUQL�]D�XSRUDER�]�
aparati iz tar. št. 8525 do 8528: 
 
-�,]NOMXþQR�DOL�SUHWHåQR�
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8535  
in 
8536 

 
ElektriþQL�DSDUDWL�]D�
vklapljanje in izklapljanje ali 
]DYDURYDQMH�HOHNWULþQLK�
tokokrogov ali za povezavo z 
HOHNWULþQLPL�WRNRNURJL�DOL�Y�
njih 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
8537 

 
7DEOH��SORãþe, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
RSUHPOMHQH�]�GYHPD�DOL�YHþ�
aparati iz tar. št. 8535 ali 8536, 
]D�HOHNWULþQR�NUPLOMHQMH�DOL�
UD]GHOMHYDQMH�HOHNWULþQHJD�
toka, vštevši tiste z vdelanimi 
inštrumenti ali aparati iz 90. 
poglavja, razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
PHMH�YVL�PDWHULDOL��XYUãþHQL�Y�
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
ex 8541 

 
Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso 
UD]UH]DQH�Y�þLSH 

 
Izdelava: 
- pri kateri so vsi uporabljeni 
PDWHULDOL�XYUãþHQL�Y�GUXJR�WDU��
št., kot je tar. št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
8542 

 
Elektronska integrirana vezja 
in mikrosestavi 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8544 

 
,]ROLUDQD�åLFD��YãWHYãL�ODNLUDQR�
ali elektrolitsko oksidirano 
åLFR���NDEOL��YãWHYãL�NRDNVLDOQH�
kable) in drugi izolirani 
HOHNWULþQL�YRGQLNL��V�
konektorjem ali brez; kabli iz 
RSWLþQLK�YODNHQ��NRPELQLUDQL�]�
HOHNWULþQLPL�YRGQLNL�DOL�QH��V�
konektorjem ali brez njega 

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

 
 

 
8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ãþHWNH��RJOMH�]D�VYHWLONH��RJOMH�
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
HOHNWULþQH�QDPHQH 

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

 
 

 
8546 

 
(OHNWULþQL�L]RODWRUML�L]�
kakršnega koli materiala 

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

 
 

 
8547 

 
,]ROLUQL�GHOL�]D�HOHNWULþQH�
stroje, naprave ali opremo, 
izdelani v celoti iz izolirnega 
materiala ali samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), 
vdelanimi med stiskanjem 
L]NOMXþQR�]DUDGL�YH]DYH��UD]HQ�
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi 
]D�HOHNWULþQH�YRGQLNH�LQ�VSRMNH�
zanje, iz navadnih kovin, 
REORåHQH�]�L]ROLUQLP�
materialom 

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

 
 

 
8548 

 
Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
HOHNWULþQLK�DNXPXODWRUMHY��
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
L]WURãHQL�HOHNWULþQL�
DNXPXODWRUML��HOHNWULþQL�GHOL�
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 86. pgl. 

 
äHOH]QLãNH�DOL�WUDPYDMVNH�
lokomotive,vozni park in 
QMLKRYL�GHOL��åHOH]QLãNL�DOL�
tramvajski tirni sklopi in pribor 
in njihovi deli;mehanska 
�YNOMXþQR�HOHNWURPHKanska) 
oprema za prometno signa-
lizacijo vseh vrst; razen za:  

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

 
 

 
 

8608 

 
 

äHOH]QLãNL�LQ�WUDPYDMVNL�WLUQL�
sklopi in pribor; mehanska 
(vštevši elektromehanska) 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor in upravljanje 
SURPHWD�Y�åHOH]QLãNHP��
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na notranjih 
YRGQLK�SRWHK��SDUNLULãþLK��
SULVWDQLãþLK�DOL�OHWDOLãþLK��
njihovi deli 

 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

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

 
ex 87. pgl. 

 
Vozila, druga, razen 
åHOH]QLãNLK�DOL�WUDPYDMVNLK�
tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen za:  

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

 
 

 
8709 

 
6DPRYR]QL�GHORYQL�YR]LþNL� 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
VNODGLãþLK��SULVWDQLãþLK�DOL�QD�
OHWDOLãþLK��]D�SUHYR]�EODJD�QD�
NUDWNLK�UD]GDOMDK��YOHþQD�
vozila, ki se uporabljajo na 
SHURQLK�åHOH]QLãNLK�SRVWDM��
njihovi deli  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

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

 
8710 

 
Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki 
VR�RSUHPOMHQD�]�RURåLWYHQLPL�
sredstvi; njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8711 

 
Motorna kolesa (vštevši 
PRSHGH��LQ�NROHVD�V�SRPRåQLP�
motoUMHP��]�ERþQR�SULNROLFR�DOL�
EUH]�QMH��ERþQH�SULNROLFH� 
 
- Z batnim motorjem z 
L]PHQLþQLP�QRWUDQMLP�
zgorevanjems prostornino 
cilindra: 
 
-- do 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogliþQLK�OHåDMHY 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
XYUãþHQL�Y�WDU��ãW������� 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8715 

 
2WURãNL�YR]LþNL�LQ�QMLKRYL�GHOL 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

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

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

 
8805 

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

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

 
89. pgl. 

 
/DGMH��þROQL�LQ�SODYDMRþH�
konstrukcije 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijske trupe iz tar. št. 8906. 

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

 
ex 90. pgl. 

 
2SWLþQL��IRWRJUDIVNL��
kinematografski, merilni, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
inštrumenti in aparati; njihovi 
deli in pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãt., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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9001 

 
2SWLþQD�YODNQD�LQ�VQRSL�Lz 
RSWLþQLK�YODNH��NDEOL�L]�
RSWLþQLK�YODNHQ�UD]HQ�L]�WDU��ãW��
������OLVWL�LQ�SORãþH�L]�
SRODUL]LUDMRþHJD�PDWHULDOD��OHþH�
�YãWHYãL�NRQWDNWQH�OHþH���
SUL]PH��]UFDOD�LQ�GUXJL�RSWLþQL�
elementi, iz kakršnega koli 
materiala, nemontirani, razen 
WDNLK�RSWLþQR�QHREGHOanih 
steklenih elementov  

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

 
 

 
9002 

 
/HþH��SUL]PH��]UFDOD�LQ�GUXJL�
RSWLþQL�HOHPHQWL��L]�NDNUãQHJD�
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
DSDUDWRY��UD]HQ�WDNLK�RSWLþQLK�
neobdelanih steklenih 
elementov 

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

 
 

 
9004 

 
2þDOD�LQ�SRGREQL�L]GHONL��
NRUHNWLYQL��]DãþLWQL�DOL�GUXJL� 

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

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi (z enim ali dvema 
REMHNWLYRPD���RSWLþQL�WHOHVNRSL�
in njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

 
Izdelava pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

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

 
ex 9006 

 
Fotografski aparati, razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati in 
bliVNRYQH�åDUQLFH��UD]HQ�
EOLVNRYQLK�åDUQLF�]�HOHNWULþQLP�
YåLJRP 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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9007 

 
Kinematografske kamere in 
projektorji, vštevši tiste z 
vgrajenimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

 
Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvršþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

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

 
9011 

 
2SWLþQL�PLNURVNRSL��YãWHYãL�
tiste za mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo ali 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

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

 
ex 9014 

 
Drugi navigacijski inštrumenti 
in aparati 

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

 
 

 
9015 

 
Geodetski (vštevši 
fotogrametrijski, 
oceanografski, hidrološki. 
meteorološki, geofizikalni 
inštrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri 

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

 
 

 
9016 

 
7HKWQLFH�]�REþXWOMLYRVWMR���
FHQWLJUDPRY������J��DOL�YHþ���]�
XWHåPL�DOL�EUH]�QMLK 

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

 
 

 
9017 

 
Inštrumenti in aparati za 
ULVDQMH��R]QDþHYDQMe ali 
PDWHPDWLþQR�UDþXQDQMH��QSU��
risalni aparati,  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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pantografi, kotomeri, risalni 
pribor v kompletu, 
ORJDULWHPVND�UDþXQDOD��
UDþXQDOD�Y�REOLNL�RNUogle 
SORãþH���URþQL�LQãWUXPHQWL�]D�
PHUMHQMH�GROåLQH��QSU��PHULOQH�
palice in trakovi, mikrometrska 
merila, merila z nonijem), ki 
niso navedeni ali zajeti v tem 
poglavju 

 
 

 
 

 
9018 

 
Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
inštrumenti in aparati, vštevši 
scintigrafske, druge 
elektromedicinske aparate in 
aparate za preiskavo vida: 

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši materiale iz 
tar. št. 9018. 

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

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvršþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
9019 

 
Aparati za mehanoterapijo; 
DSDUDWL�]D�PDVDåR��DSDUDWL�]D�
psihološka testiranja; aparati za 
ozonoterapijo, kisikoterapijo, 
aerosolno terapijo, umetno 
dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati 

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

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

 
9020 
 

 
Drugi dihalni aparati in plinske 
maske razen varovalnih mask 
brez mehaniþQLK�GHORY�LQ�
zamenljivih filtrov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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9024 

 
Stroji in aparati za preizkušanje 
trdote, natezne trdnosti, ali 
RGSRUQRVWL�QD�WODN��HODVWLþQRVWL�
ali drugih mehanskih lastnosti 
materiala (npr.: kovin, lesa, 
tekstilnega materiala, papirja, 
SODVWLþQH�PDVH� 

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

 
 

 
9025 

 
Hidrometri in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri, barometri, vlagomeri 
in psihrometri, tudi 
kombinacije teh inštrumentov, 
]�PRåQRVWMR�UHJLVWULUDQMD�DOL�
brez nje 

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

 
 

 
9026 

 
Inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih 
VSUHPHQOMLYLK�YHOLþLQ�SUL�
WHNRþLQDK�DOL�SOLQLK��QSU���
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
toplote); razen inštrumentov in 
aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 
9028 ali 9032 

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

 
 

 
9027 

 
Inštrumenti in aparati za 
IL]LNDOQH�DOL�NHPLþQH�DQDOL]H�
(npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, 
aparati za analizo plina ali 
dima); inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske 
napetosti ali podobno, 
inštrumenti in aparati za 
NDORULPHWULMVND��DNXVWLþQD�LQ�
fotometrijska merjenja ali 
kontrolo ( vštevši 
ekspozimetre); mikrotomi 

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

 
 

 
9028 

 
Merilniki porabe ali 
SURL]YRGQMH�SOLQRY��WHNRþLQ�DOL�
HOHNWULþQH�HQHUJLMH��YãWHYãL�
merilnike za njihovo 
umerjanje: 
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- Deli in pribor 

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

 
 

 
 

 
- Drugi  

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

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

 
9029 

 
Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje,taksimetri, 
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno; kazalniki 
hitrosti in tahometri, razen 
WLVWLK��NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW��
9014 ali 9015; stroboskopi 

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

 
 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi 
inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
HOHNWULþQLK�YHOLþLQ��UD]HQ�
merilnikov iz tar. št. 9028; 
inštrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
NR]PLþQLK�DOL�GUXJLK�
LRQL]LUDMRþLK�VHYDQM 

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

 
 

 
9031 

 
Inštrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju; projektorji profilov 

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

 
 

 
9032 

 
Inštrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali 
krmiljenje 

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

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki niso navedeni 
ali zajeti drugje v tem 
poglavju) za stroje, naprave, 
inštrumente ali aparate iz 90. 
poglavja 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 91. pgl. 

 
Ure in osebne ure in njihovi 
deli; razen za: 

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

 
 

 
9105 

 
Druge ure 

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

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

 
9109 

 
Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni 

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

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

 
9110 

 
Kompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (mehanizmi v 
kompletih); nekompletni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje materiali, uvršþHQL�Y�WDU��
št. 9114, uporabljajo samo do 
vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
9111 

 
Ohišja za osebne ure in deli 
ohišij 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
9112 

 
Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne 
vrste za druge proizvode iz 
tega poglavja in deli zanje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

 
9113 

 
-HUPHQþNL�LQ�]DSHVWQLFH�]D�
URþQH�XUH�LQ�QMLKRYL�GHOL� 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz navadnih kovin, platiranih 
DOL�QH�DOL�SUHYOHþHQL�DOL�QH�V�
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. 

 
2URåMH�LQ�VWUHOLYR��QMXQL�GHOL�LQ�
pribor 

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

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
3RKLãWYR��SRVWHOMQLQD��åLPQLFH��
QRVLOFL�]D�åLPQLFH��EOD]LQH�LQ�
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in druga svetila, ki 
niso navedena ali zajeta drugje; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
SORãþLFH�]�LPHQL�LQ�SRGREQR��
PRQWDåQH�]JUDGEH� 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþHQL�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 9401 in 
ex 9403 

 
Pohištvo iz navadnih kovin, z 
vdelano nenapolnjeno 
ERPEDåQR�WNDQLQR��NDWHUH�WHåD�
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþHQL�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
ali 
,]GHODYD�L]�ERPEDåQH�WNDQLQH��
NL�MH�åH�SULSUDYOMHQD�]D�XSRUDER�
v tar. št. 9401 ali 9403, pod 
pogojem, da: 
- njena vrednost ne presega 25 
% cene izdelka franko tovarna 
in 
- so vsi drugi uporabljeni 
PDWHULDOL�åH�V�SRUHNORP�LQ�se 
XYUãþDMR�Y�GUXJH�WDU��ãW���UD]HQ�
tar. št. 9401 ali 9403. 

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

 
9405 

 
Svetilke in druga svetila, 
vštevši reflektorje in njihove 
dele, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje; osvetljeni znaki, osvet-
OMHQH�SORãþLFH�]�LPHQL�LQ�SR-
dobno, s trajno pritrjenim svet-
lobnim virom, in njihovi deli, 
ki niso navedeni ali zajeti 
drugje 

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

 
 

 
9406  

 
0RQWDåQH�]JUDGEH 

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

 
 

 
ex 95. pgl. 

 
,JUDþH��UHNYL]LWL�]D�GUXåDEQH�
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþHQL�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
9503 

 
'UXJH�LJUDþH��]PDQMãDQL�
modeli (v merilu) in podobni 
modeli za igro, vštevši tudi s 
pogonom; sestavljanke vseh 
vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 9506 

 
Palice za golf in njihovi deli 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvršþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko 
uporabijo grobo obdelani kosi. 
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Tar. št. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali   (4) 
 
ex 96. pgl. 

 
Razni izdelani izdelki, razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
åLYDOVNHJD��UDVWOLQVNHJD�DOL�
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz istih 
tar. št. 

 
 

 
ex 9603 

 
0HWOH�LQ�ãþHWNH��UD]HQ�PHWHO�L]�
SURWMD�WHU�ãþHWN�Lz materialov 
SRGODVLþMH�DOL�YHYHULþMH�GODNH���
PHKDQLþQH�SULSUDYH�]D�þLãþHQMH�
SRGRY��URþQH��EUH]�PRWRUMD��
VRERVOLNDUVNL�YORåNL�LQ�YDOML��
brisalniki za pod in omele 

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

 
 

 
9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebno nego, za šivanje ali 
þLãþHQMH�REXWYH�DOL�REOHNH 

 
Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj 
YHOMDOD��þH�QH�EL�ELO�YNOMXþHQ�Y�
JDUQLWXUR��/DKNR�SD�VH�YNOMXþLMR�
predmeti brez poUHNOD��þH�
njihova skupna vrednost ne 
presega 15 % cene garniture 
franko tovarna. 

 
 

 
9606 

 
*XPEL��SULWLVNDþL��]DNORSQL�
gumbi, gumbi za srajce in 
drugi deli teh izdelkov; 
QHGRNRQþDQL�JXPEL 

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

 
 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
WLVNDUVNR�EDUYR�DOL�GUXJDþH�
pripravljeni za odtiskovanje, 
vštevši trakove na kolescih ali 
Y�SDWURQDK��EOD]LQLFH�]D�åLJH��
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
XYUãþDMR�Y�GUXJR�WDU��ãW���NRW�MH�
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 9613 

 
9åLJDOQLNL�SLH]R 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh materialov iz tar. št. 9613 
ne presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9614 

 
7REDþQH�SLSH�DOL�JODYH�]D�SLSH 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 
 

 
97. pgl. 

 
Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
XSRUDEOMHQL�PDWHULDOL�XYUãþDMR�Y�
drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
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PRILOGA III 

 
Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1 

 
 
 
Navodila za tiskanje 
 
 
��� 9VDN� REUD]HF� PHUL� ���� [� ���� PP�� GRYROMHQR� RGVWRSDQMH� SR� GROåLQL� MH� PLQXV� �� PP� DOL� SOXV� �� PP��
8SRUDEOMDWL�MH�WUHED�EHO��NOHMHQ��EUH]OHVQL�SLVDOQL�SDSLU��]�QDMPDQMãR�WHåR����JUDPRY�QD�NYDGUDWQL�PHWHU��,PHWL�
mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali 
NHPLþQLPL�VUHGVWYL�RSD]QR�QD�SUYL�SRJOHG� 
 
��� &DULQVNL� RUJDQL� SRJRGEHQLF� VL� ODKNR� SULGUåLMR� SUDYLFR�� GD� VDPL� WLVNDMR� SRWUGLOD� DOL� SD� MLK� GDMR� WLVNDWL�
SRREODãþHQLP�WLVNDUMHP��9�VOHGQMHm primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem 
REUD]FX�PRUDWD�ELWL�QDYHGHQD�LPH�LQ�QDVORY�WLVNDUMD�DOL�R]QDND��NL�RPRJRþD�QMHJRYR�LGHQWLILNDFLMR��2EUD]HF�
PRUD�LPHWL�WXGL�VHULMVNR�ãWHYLONR��WLVNDQR�DOL�QH��NL�RPRJRþD�QMHJRYR�LGHQWLfikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 

 
1. Izvoznik �LPH��SROQL�QDVORY��GUåDYD� 

 
EUR. 1              št.  A   000 000 

  
Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
GUåDYD��QDYHGED�QHREYH]QD� 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno 
menjavo med 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

in 
--------------------------------------------------------------- 

�QDYHVWL�GUåDYH��VNXSLQH�GUåDY�DOL�WHULWRULMH� 

  
���'UåDYD��VNXSLQD�
GUåDY�DOi teritorij 
porekla proizvodov 

 
���1DPHPEQD�GUåDYD��
VNXSLQD�GUåDY�DOL�WHULWRULM 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

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

 
9.Bruto 
teåD��NJ��
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 
 
 
 

 
���5DþXQL�
(navedba 
neobvezna) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument (2)�������������������������������������������äLJ 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
'UåDYD�DOL�R]HPOMH�L]GDMH����������������������� 
.................................................................. 
.................................................................. 
Datum:....................................................... 
.................................................................. 
                         (Podpis) 

 
12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj 
navedeno blago izpolnjuje vse 
pogoje, potrebne za izdajo tega 
potrdila. 
 
 
Kraj in datum:............................ 
 
.................................................... 
                      (Podpis) 
 

 
���ýH�EODJR�QL�SDNLUDQR��QDYHGLWH�ãWHYLOR�L]GHONRY�DOL�QDYHGLWH��Y�UD]VXWHP�VWDQMX�� 
���,]SROQHWH�VDPR��þH�WR�]DKWHYDMR�SUHGSLVL�L]YR]QH�GUåDYH�DOL�WHULWRULMD� 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 

 
13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 
na: 

 
14. REZULTAT KONTROLE 

  
Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno, da (1): 
 
������ � MH� WR� SRWUGLOR� UHVQLþQR� L]GDO� QDYHGHQL�
carinski organ in da so navedbe, ki jih 
YVHEXMH��WRþQH 
 
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih 
SRJRMHY� R� YHURGRVWRMQRVWL� LQ� WRþQRVWL� �JOHM�
SULORåHQH�Rpombe) 
 
 
 
 

 
9ORåHQ� MH� ]DKWHYHN� ]D� XJRWRYLWHY�
YHURGRVWRMQRVWL�LQ�WRþQRVWL�WHJD�SRWUGLOD� 
 
 
 
 
_________________________________ 
                  (kraj in datum) 
 
  
�����������������������������������������������������äLJ��������������
 
_____________________________ 
                              (podpis) 
 

 
________________________________ 

(kraj in datum) 
                                                           
                                                           äLJ 
 
________________________________ 
                           (podpis) 
 
----------------------------- 
���2]QDþL�XVWUH]QR�QDYHGER�]�;� 

 
OPOMBE 

 
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da 
VH�QDSDþQH�QDYHGEH�SUHþUWDMR�LQ�SR�SRWUHEL�GRGDMR�SUDYLOQH��9VDNR�WDNR�VSUHPHPER�PRUD�SRWUGLWL�WLVWL��NL�MH�
SRWUGLOR�L]SROQLO��LQ�MR�RYHULWL�FDULQVNH�REODVWL�GUåDYH�DOL�R]HPOMD�L]GDMH� 
 
2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna 
ãWHYLOND��1HSRVUHGQR�SRG�]DGQMLP�L]GHONRP�PRUD�ELWL�SRWHJQMHQD�YRGRUDYQD�þUWD��1HXSRUDEOMHQ�SURVWRU�PRUD�
ELWL�SUHþUWDQ�WDNR��GD�MH�GRGDMDQMH�QDNQDGQLK�SRGDWNRY�RQHPRJRþHQR� 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgRYLQVNLPL�RELþDML�WDNR�QDWDQþQR��GD�VH�ODKNR�LGHQWLILFLUD� 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 

 
1. Izvoznik �LPH��SROQL�QDVORY��GUåDYD� 

 
EUR. 1             št. A   000 000 

 
 

 
Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na 
hrbtni strani 

  
2. Zahteva za potrdilo se uporablja za 
preferencialno menjavo med 
 
_______________________________________ 
                                           in                                    
_______________________________________ 
             �QDYHVWL�GUåDYH��VNXSLQH�GUåDv ali teritorije) 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
GUåDYD��QDYHGED�QHREYH]QD� 

 

  
���'UåDYD��VNXSLQD�
GUåDY�DOL�WHULWRULM�
porekla proizvodov 
 

 
���1DPHPEQD�GUåDYD��
VNXSLQD�GUåDY�DOL�WHULWRULM 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

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

 
9.Bruto 
WHåD�NJ��
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

 
���5DþXQL�
(navedba 
neobvezna) 

���ýH�EODJR�QL�SDNLUDQR��QDYHGLWH�ãWHYLOR�L]GHONRY�DOL navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA  IZVOZNIKA 
 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
,=-$9/-$0��GD�WR�EODJR�L]SROQMXMH�]DKWHYDQH�SRJRMH�]D�L]GDMR�SULORåHQHJD�SRWUGLOD� 
 
1$9$-$0�RNROLãþLQH��QD�SRGODJL�NDWHULK�WR�EODJR�L]SROQMXMH�]DKWHvane pogoje: 
 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................ 
 
PRILAGAM naslednja dokazila (1): 
 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti pUHGORåLO� YVD� GRGDWQD� GRND]LOD�� NL� MLK� OH-te lahko zahtevajo za 
L]GDMR�SULORåHQHJD�SRWUGLOD��NRW� WXGL�SULVWDMDP��þH� MH� WR�SRWUHEQR��QD�SUHJOHG�PRMHJD�NQMLJRYRGVWYD� LQ�RNROLãþLQ� L]GHODYH�
omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 
 
3526,0�]D�L]GDMR�SULORåHnega potrdila za to blago. 
 
 
                                                                                           .................................................. 
                                                                                                     (Kraj in datum) 
 
                 
                                                                                           ................................................... 
                                                                                                          (Podpis) 
 
 
 
 
 
(1)1D�SULPHU��XYR]QL�GRNXPHQWL��SRWUGLOD�R�SURPHWX��UDþXQL��L]MDYH�SURL]YDMDOFD�LWG���NL�VH�QDQDãDMR�QD�L]GHONH��XSRUDEOMHQH�
SUL�L]GHODYL�DOL�QD�Y�HQDNHP�VWDQMX�SRQRYQR�L]YRåHQR�EODJR� 
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PRILOGA IV 
 

IzMDYD�QD�UDþXQX 
 

,]MDYD� QD� UDþXQX�� NDWHUH� EHVHGLOR� MH� QDYHGHQR� Y� QDGDOMHYDQMX�� PRUD� ELWL� L]GHODQD� Y� VNODGX� ]� RSRPEDPL��
Vendar opomb ni treba natisniti. 
 
 
6ORYHQVND�LQDþLFD� 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št........(1��� L]MDYOMDP� GD�� þH� QL�
GUXJDþH�MDVQR�QDYHGHQR��LPD�WR�EODJR�SUHIHUHQFLDOQR����������������2) poreklo. 
 
 
0DNHGRQVND�LQDþLFD� 
 
Izvoznikot na proizvodite što ti pokriva ovoj dokument (carinska dozvola br. ... (1)) izjavuva deka, osven ako 
toe ne e jasno poiQDNX�QD]QDþHQR��RYLH�SURL]YRGL�LPDDW�SUHIHUHQFLMDOQR�SRWHNOR�����������������������2). 
 
 
$QJOHãND�LQDþLFD� 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except 
where otherwise clearly indicated, these products are of ......... preferential origin (2). 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ........................................................ 3                    
                                                                             (Kraj in datum) 
 
                                                                     .........................................................4         
                                                                       (Podpis izvoznika, dodatno mora biti 
                                                                       jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala 
                                                                       izjavo) 
 
----------------------- 
1) KaGDU� L]MDYR�QD�UDþXQX� L]GHOD�SRREODãþHQL� L]YR]QLN�Y�VPLVOX�����þOHQD� WHJD�SURWRNROD�PRUD�ELWL�QD�

WHP� PHVWX� YSLVDQD� ãWHYLOND� SRREODVWLOD�� ýH� L]MDYR� QD� UDþXQX� QH� GDMH� SRREODãþHQL� L]YR]QLN�� VH�
besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

 
2) Navedba porekla izdelkov. 
 
3) 7H�QDYHGEH�VH�ODKNR�L]SXVWLMR��þH�VR�LQIRUPDFLMH�YVHERYDQH�Y�VDPHP�GRNXPHQWX� 
 
4) *OHM�WXGL�SHWL�RGVWDYHN�����þOHQD�WHJD�SURWRNROD��.DGDU�VH�QH�]DKWHYD�SRGSLV�L]YR]QLND��VH�L]Y]HWMH�

podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
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PRILOGA V K PROTOKOLU 3 
 
 

Pogodbenici soglašata, da bosta v zvezi z ugotavljanjem in dokazovanjem porekla blaga spremljali 
nadgradnjo uporabe harmoniziranih preferencialnih pravil v skladu s prakso Evropske skupnosti. 
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PRILOGA VI K PROTOKOLU 3 
 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje 
 
7106  6UHEUR��YNOMXþQR�VUHEUR��SODWLUDQR�]�]ODWRP�DOL�SODWLQR���QHREGHODQR�DOL�Y�REOLNL�SROL]GHONRY�DOL�

prahu 
7108  =ODWR��YNOMXþQR�]ODWR��SODWLUDQR�V�SODWLQR���QHREGHODQR�DOL�Y�REOLNL�SROL]GHONRY�DOL�SUDKX 
7403  Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi 

- Rafiniran baker: 
7403 11 - - katode (negativne elektrode) in katodni profili 
7403 12 - - valjarniške gredice 
7403 13 - - valjarniški drogovi 
7403 19 - - drugo 
7404  Bakrovi odpadki in ostanki 
7407  Bakrene palice in profili 
7407 10 -  Iz rafiniranega bakra 
7408  %DNUHQD�åLFD 

- Iz rafiniranega bakra: 
7408 11 - -�V�SUHþQLP�SUHUH]RP��NDWHUHJD�QDMYHþMD�GLPHQ]LMD�SUHVHJD���PP 
7408 19 - - druga 
7409  3ORãþH��SORþHYLQH�LQ�WUDNRYL�L]�EDNUD��GHEHOLQH�YHþ�NRW������PP 

- Iz rafiniranega bakra: 
7409 11 - - v kolobarjih 
7409 19 - - drugo 
7410  %DNUHQH� IROLMH� �WXGL� WLVNDQH� DOL� V� SRGODJR� L]� SDSLUMD�� NDUWRQD�� SODVWLþQH�PDVH� DOL� SRGREQLK�

SRGORåQLK�PDWHULDORY���GHEHOLQH�GR�YNOMXþQR������PP��EUH]�YãWHWH�SRGODJH� 
- Brez podlage: 

7410 11 - - iz rafiniranega bakra 
- S podlago: 

7410 21 - - iz rafiniranega bakra 
7411  Bakrene cevi 
7411 10 - Iz rafiniranega bakra: 
7412  Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.spojnice, kolena, oglavki) 
7412 10 - Iz rafiniranega bakra 
 
2. 3RJRGEHQLFL� VWD� VRJODVQL�� GD� VH�GRORþEH�SUYHJD�RGVWDYND����� þOHQD tega protokola za izdelke iz 1. 

WRþNH��SULGREOMHQH�L]�VXURYLQ�V�SRUHNORP�L]�5HSXEOLNH�0DNHGRQLMH��QH�XSRUDEOMDMR� 
 0HãDQD� NRPLVLMD� VSUHPOMD� L]YDMDQMH� GRORþEH� L]� SUYHJD� RGVWDYND� WH� WRþNH� LQ� REYH]QR� HQNUDW� OHWQR��

UDþXQDMRþ� RG� GDWXPD� SRGSLVD� WHJD� VSRUD]XPD�� REUDYQDYD� QDYHGHQR� SUREOHPDWLNR�� ýH� VH� NRW�
SRVOHGLFD�WH�L]MHPH�SRYHþD�XYR]�NDWHUHJD�RG�]JRUDM�QDYHGHQLK�L]GHONRY�Y�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�Y�WDNHP�
REVHJX� DOL� SRG� WDNLPL� SRJRML�� GD� WR� RJURåD� DOL� EL� ODKNR� RJUR]LOR� GRPDþR� SURL]YRGQMR� 5HSXEOLNH�
Slovenije, se bo MeãDQD�NRPLVLMD�VHVWDOD�SR�SRWUHEL��]�QDPHQRP��GD�EL�SURXþLOD�QDVWDOR�VLWXDFLMR�LQ�ER�
VSUHMHOD�XVWUH]QH�XNUHSH��YNOMXþQR� WXGL�PRåQRVW�SRQRYQH�XYHGEH�GRORþE�SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�
WHJD� SURWRNROD� ]D� ]DGHYQL� L]GHOHN�� XSRãWHYDMRþ� SUDNVR� PHG� GUåDYDPL� SRJRGEHQLcami in Evropsko 
skupnostjo. 

 
3. Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo dogovori o upravnem sodelovanju iz 

Poglavja VI tega protokola. 
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PRILOGA VII K PROTOKOLU 3 
Y�]YH]L�V�����þOHQRP 

 
1. 3RJRGEHQLFL�VRJODãDWD��GD�VH�GRORþEH�����þOHQD�Y�ELOateralni trgovini ne uporabljajo do 31. decembra 

2002. 
 
2. 0HãDQD�NRPLVLMD� VSUHPOMD�XþLQNH�XSRUDEH�GRORþE� L]�SUYHJD�RGVWDYND� WH�SULORJH� WHU� ODKNR�VSUHMPH�

RGORþLWHY�R�SRGDOMãDQMX�YHOMDYQRVWL�WH�SULORJH� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA VIII K PROTOKOLU 3 
v zvezi z blDJRP�QD�SRWL�LQ�Y�VNODGLãþHQMX 

 
1. %ODJR��NL�XVWUH]D�GRORþEDP�,,�RGGHOND�LQ�NL�MH�QD�GDWXP�]DþHWND�YHOMDYQRVWL�WHJD�SURWRNROD�ERGLVL�QD�

SRWL�DOL�Y�]DþDVQHP�VNODGLãþHQMX�Y�SRJRGEHQLFL��Y�FDULQVNHP�VNODGLãþX�DOL�Y�SURVWLK�FRQDK��VH�ODKNR�
prizna kot blago s poreklom pod pogojem, da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom 
GUåDYH� XYR]QLFH� SUHGORåL� GRND]LOD� R� SRUHNOX�� NL� VR� ELOD� L]VWDYOMHQD� QDNQDGQR� LQ� NDWHUH� NROL� GUXJH�
GRNXPHQWH��NL�GRGDWQR�GRND]XMHMR�RNROLãþLQH�SUHYR]D� 

 
2. Ta priloga se uporablja v bilateralni trgovini med pogodbenicama in se lahko spremeni s sklepom 

Mešane komisije. 
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3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.

Št. 333-03/2000-5
Ljubljana, dne 23. januarja 2002

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb

O B V E S T I L O
o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

Dne 10. avgusta 2001 je pričel veljati Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike
Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu krimi-
nalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in
predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kazni-
vim dejanjem, podpisan v Ljubljani dne 6. aprila 2001 in
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednaro-
dne pogodbe, št. 17/01 (Uradni list Republike Slovenije,
št. 58/01).

Dne 23. novembra 2001 je začel veljati Sporazum o
mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Islamske republike Iran, sklenjen v Teheranu
dne 11. maja 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 17/00 (Uradni list
Republike Slovenije, št. 69/00).

Dne 1. januarja 2002 je začel za Republiko Slovenijo
veljati Evropski sporazum o ureditvi gibanja oseb med drža-
vami članicami Sveta Evrope, sprejet v Parizu dne 13. de-

cembra 1957, objavljen v Uradnem listu Republike Sloveni-
je – Mednarodne pogodbe, št. 26/01 (Uradni list Republike
Slovenije, št. 90/01).

Dne 2. januarja 2002 je začel veljati Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, sklenjen v
Vilniusu dne 14. novembra 1997 in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 27/01
(Uradni list Republike Slovenije, št. 99/01).

Dne 10. januarja 2002 je začel veljati Sporazum o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran, skle-
njen v Ljubljani dne 13. aprila 1994 in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 27/01
(Uradni list Republike Slovenije, št. 99/01).

Dne 14. januarja 2002 je pričel veljati Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško eko-
nomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti na-
ložb, podpisan v Ljubljani dne 1. februarja 1999 in objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogod-
be, št. 4/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/00).

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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