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Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o
spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu
blaga

Na podlagi 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
1. člen
Protokol 3 k sporazumu, o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom” in načinih upravnega sodelovanja (Uradni list RSMP, št. 5/01), kot je spremenjen z Dodatnim protokolom št.
1 k temu sporazumu (Uradni list RS-MP, št. 3/02), podpisanim dne 18. februarja 1999 ter z Dodatnim protokolom
št. 2 k temu sporazumu (Uradni list RS-MP, št. 3/02),
podpisanim dne 21. decembra 1999 in z Dodatnim protokolom št. 3 k temu protokolu (Uradni list RS-MP, št. 3/
02), podpisanim dne 28. decembra 2000 se nadomesti z
naslednjim besedilom:
“
PROTOKOL 3
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“ IN
NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
VSEBINA

2. člen

Splošne zahteve

3. člen

Kumulacija v Sloveniji

4. člen

Kumulacija v Litvi

5. člen

V celoti pridobljeni izdelki

6. člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

7. člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

8. člen

Enota kvalifikacije

9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje

10. člen

Garniture

11. člen

Nevtralni elementi

III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen

Načelo teritorialnosti

13. člen

Neposredni prevoz

14. člen

Razstave

IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV
PLAČILA CARINE
15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve
plačila carine

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16. člen

Splošne zahteve

17. člen

Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
EUR.1

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Opredelitev pojmov

18. člen

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
EUR.1

II. ODDELEK

OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S
POREKLOM“

19. člen

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
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20. člen

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

20.a člen

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

21. člen

Pogoji za izjavo na računu

22. člen

Pooblaščeni izvoznik

23. člen

Veljavnost dokazila o poreklu

24. člen

Predložitev dokazila o poreklu

25. člen

Uvoz po delih

26. člen

Izjeme pri dokazilu o poreklu

27. člen

Spremljajoči dokumenti

28. člen

Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

29. člen

Razlike in oblikovne napake

30. člen

Zneski, izraženi v evrih

VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM
SODELOVANJU
31. člen

Medsebojno sodelovanje

32. člen

Preverjanje dokazil o poreklu

33. člen

Reševanje sporov

34. člen

Kazni

35. člen

Proste cone

VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE
36. člen

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
porekla

37. člen

Spremembe protokola
Seznam prilog

Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu
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I. ODDELEK
63/2â1('2/2ý%(
þOHQ
Opredelitev pojmov
V tem protokolu :
a)

L]GHODYD SRPHQL NDWHUR NROL YUVWR REGHODYH DOL SUHGHODYH YNOMXþQR V VHVWDYOMDQMHP DOL
posebnimi postopki;

b)

"material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri
izdelavi izdelka;

c)

L]GHOHN SRPHQL L]GHOHN NL VH L]GHOXMH þHSUDY MH QDPHQMHQ NDVQHMãL XSRUDEL SUL GUXJHP
postopku izdelave;

d)

"blago" pomeni materiale in izdelke;

e)

FDULQVND YUHGQRVW SRPHQL YUHGQRVW GRORþHQo v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o
L]YDMDQMX9,,þOHQD6SORãQHJDVSRUD]XPDRFDULQDKLQWUJRYLQL 6SRUD]XP:72RFDULQVNL
vrednosti);

f)

FHQD IUDQNR WRYDUQD SRPHQL FHQR NL VH SODþD ]D L]GHOHN IUDQNR WRYDUQD SURL]YDMDOFX Y
Sloveniji ali v Litvi podMHWMX Y NDWHUHP VH RSUDYL ]DGQMD REGHODYD DOL SUHGHODYD þH FHQD
YNOMXþXMHYUHGQRVWYVHKXSRUDEOMHQLKPDWHULDORY]PDQMãDQR]DYVHQRWUDQMHGDMDWYHNLVHDOL
se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g)

"vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez
SRUHNODDOLþHWDQL]QDQDLQVHQHGDXJRWRYLWLSUYRSUHYHUOMLYRFHQRSODþDQR]DPDWHULDOHY
Sloveniji ali v Litvi;

h)

"vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v
WRþNLJ LQVHVPLVHOQRXSRUDEOMD

i)

"dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost
YVDNHJDYNOMXþHQHJDPDWHULDODVSRUHNORPL]GUXJLKGUåDYRPHQMHQLKYLQþOHQXDOLþH
carinska vrednost ni znana ali se neGDXJRWRYLWLSUYDGRND]OMLYDFHQDSODþDQD]DPDWHULDOH
v Sloveniji ali v Litvi;

j)

SRJODYMD LQ WDULIQH ãWHYLONH SRPHQLMR SRJODYMD LQ WDULIQH ãWHYLONH ãWLULãWHYLOþQH NRGH 
uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih
oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;

k)

XYUãþHQVHQDQDãDQDXYUVWLWHYL]GHONDDOLPDWHULDODYGRORþHQRWDULIQRãWHYLONR
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l)

"pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so
zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke
SUHMHPQLNXDOLþHQLWDNHJDGRNXPHQWDL]GHONHNLVR]DMHWLQDHQHPUDþXQX

m)

R]HPOMHYNOMXþXMHWHULWRULDOQHYRGH

II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"
þOHQ
Splošne zahteve

1.

2.

Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:
a)

L]GHONLYFHORWLSULGREOMHQLY6ORYHQLMLYVPLVOXþOHQD

b)

izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti
SULGREOMHQLQDQMHQHPR]HPOMXþHVRELOLWDNLPDWHULDOL]DGRVWLREGHODQLDOLSUHGHODQL
Y6ORYHQLMLYVPLVOXþOHQD

Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Litve:
a)

izdelki, v celoti priGREOMHQLY/LWYLYVPLVOXþOHQD

b)

izdelki, pridobljeni v Litvi, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na
QMHQHP R]HPOMX þH VR ELOL WDNL PDWHULDOL ]DGRVWL REGHODQL DOL SUHGHODQL Y /LWYL Y
VPLVOXþOHQD
þOHQ
Kumulacija v Sloveniji

1.

1

1H JOHGH QD GRORþEH SUYHJD RGVWDYND  þOHQD L]GHONL YHOMDMR ]D L]GHONH V SRUHNORP L]
6ORYHQLMHþHVRELOLWDPSULGREOMHQLLQYNOMXþXMHMRPDWHULDOHVSRUHNORPL]%ROJDULMHâYLFH
YNOMXþQR ] /LKWHQãWDMQRP 1  ýHãNH UHSXEOLNH (VWRQLMH 0DGåDUVNe, Islandije, Litve,
/DWYLMH1RUYHãNH3ROMVNH5RPXQLMH6ORYHQLMH6ORYDãNHUHSXEOLNH7XUþLMHDOL6NXSQRVWL
YVNODGX]GRORþEDPLSURWRNRODRSUDYLOLKRSRUHNOXEODJDSULORåHQHJDNVSRUD]XPRPPHG
6ORYHQLMRLQYVDNRRGWHKGUåDYþHREGHODYDDOLSUHGHOava, opravljena v Sloveniji, presega
SRVWRSNH RPHQMHQH Y  þOHQX 1L WUHED GD EL ELOL WDNL PDWHULDOL ]DGRVWL REGHODQL DOL
predelani.

.QHåHYLQD/LKWHQãWDMQLPDFDULQVNRXQLMRVâYLFRLQMHSRJRGEHQLFD6SRUD]XPDRHYURSVNHPJRVSRGDUVNHPprostoru.
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2.

ýH REGHODYD DOL SUHGHODYD NL VH RSUDYOMD Y 6ORYHQLML QH SUHVHJD SRVWRSNRY RPHQMHQLK Y
7. þOHQXVHãWHMHGDLPDpridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana
YUHGQRVW YLãMD RG YUHGQRVWL XSRUDEOMHQLK PDWHULDORY V SRUHNORP L] NDWHUH NROL GUåDYH
RPHQMHQHYSUYHPRGVWDYNXýHWRQLWDNRVHSULGREOMHQLL]GHOHNãWHMH]DL]GHOHNVSRUHNORP
L]GUåDYHNLMHSULVSHYDODQDMYHþMRYUHGQRVWXSRUDEOMHQLKPDWHULDORYVSRUHNORPSULL]GHODYL
v Sloveniji.

3.

,]GHONL V SRUHNORP L] HQH RG GUåDY RPHQMHQLK Y SUYHP RGVWDYNX NL QLVR REGHODQL DOL
SUHGHODQLY6ORYHQLMLRKUDQLMRVYRMHSRUHNORþHVHL]YR]LMRYHQRRGWHKGUåDY

4.

.XPXODFLMDSUHGYLGHQDYWHPþOHQXVHODKNRXSRUDEOMDVDPR]DPDWHULDOHLQL]GHONHNLVR
pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.
þOHQ
Kumulacija v Litvi

1.

Ne glede nD GRORþEH GUXJHJD RGVWDYND  þOHQD L]GHONL YHOMDMR ]D L]GHONH V SRUHNORP L]
/LWYH þH VR ELOL WDP SULGREOMHQL LQ YNOMXþXMHMR PDWHULDOH V SRUHNORP L] %ROJDULMH âYLFH
YNOMXþQR ] /LKWHQãWDMQRP 1  ýHãNH UHSXEOLNH (VWRQLMH 0DGåDUVNH ,VODQGLMH /LWYH
LDWYLMH1RUYHãNH3ROMVNH5RPXQLMH6ORYHQLMH6ORYDãNHUHSXEOLNH7XUþLMHDOL6NXSQRVWL
YVNODGX]GRORþEDPLSURWRNRODRSUDYLOLKRSRUHNOXEODJDSULORåHQHJDNVSRUD]XPRPPHG
/LWYRLQYVDNRRGWHKGUåDYþHREGHODYDDOLSUHGHODYDRSUDYOMHQDY/LWYLSUesega postopke,
RPHQMHQHYþOHQX1LWUHEDGDELELOLWDNLPDWHULDOL]DGRVWLREGHODQLDOLSUHGHODQL

2.

ýH REGHODYD DOL SUHGHODYD NL VH RSUDYOMD Y /LWYL QH SUHVHJD SRVWRSNRY RPHQMHQLK Y
7. þOHQX VH ãWHMH GD LPD SULGREOMHQL L]GHOHN SRUHNOR L] /LWYe samo, kadar je tam dodana
YUHGQRVW YLãMD RG YUHGQRVWL XSRUDEOMHQLK PDWHULDORY V SRUHNORP L] NDWHUH NROL GUåDYH
RPHQMHQHYSUYHPRGVWDYNXýHWRQLWDNRVHSULGREOMHQLL]GHOHNãWHMH]DL]GHOHNVSRUHNORP
L]GUåDYHNLMHSULVSHYDODQDMYHþMRYUHGQRVWXSRrabljenih materialov s poreklom pri izdelavi
v Litvi.

3.

,]GHONL V SRUHNORP L] HQH RG GUåDY RPHQMHQLK Y SUYHP RGVWDYNX NL QLVR REGHODQL DOL
SUHGHODQLY/LWYLRKUDQLMRVYRMHSRUHNORþHVHL]YR]LMRYHQRRGWHKGUåDY

4.

.XPXODFLMDSUHGYLGHQDYWHPþlenu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so
pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.

1

.QHåHYLQD/LKWHQãWDMQLPDFDULQVNRXQLMRVâYLFRLQMHSRJRGEHQLFD6SRUD]XPDRHYURSVNHPJRVSRGDUVNHPSURVWRUX
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þOHQ
V celoti pridobljeni izdelki
1.

2.

Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Litvi:
a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;

b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

c)

åLYHåLYDOLWDPVNRWHQHDOLL]YDOMHQHLQY]UHMHQH

d)

L]GHONLSULGREOMHQLL]åLYLKWDPY]UHMHQLKåLYDOL

e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili
zunaj teritorialnih voda Slovenije ali Litve;

g)

L]GHONL L]GHODQL QD QMHQLK SUHGHORYDOQLK ODGMDK L]NOMXþQR L] L]GHONRY Rmenjenih v
WRþNLI 

h)

WDP]EUDQLUDEOMHQLSUHGPHWLSULPHUQLOH]DUHFLNODåRVXURYLQYNOMXþQR]UDEOMHQLPL
gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i)

odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

j)

izdelki, pridoEOMHQLL]PRUVNHJDGQDDOLSRG]HPOMD]XQDMQMHQLKWHULWRULDOQLKYRGDþH
LPDL]NOMXþQRSUDYLFRGRREGHODYHPRUVNHJDGQDDOLSRG]HPOMD

k)

EODJRWDPL]GHODQRL]NOMXþQRL]L]GHONRYRSUHGHOMHQLKYWRþNDKD GRM 

Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje Y WRþNDK I  LQ J  SUYHJD RGVWDYND VH
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a)

ki so registrirane ali se vodijo v Sloveniji ali v Litvi;

b)

ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Litve;

c)

NL VR QDMPDQM  RGVWRWNRY Y ODVWL GUåDYOMDQRY 6ORYHQLMH DOL /LWYH DOL GUXåEH V
VHGHåHPYHQLRGWHKGUåDYLQYNDWHULVRGLUHNWRUDOLGLUHNWRUMLSUHGVHGQLNXSUDYQHJD
RGERUDDOLQDG]RUQHJDVYHWDWHUYHþLQDþODQRYWDNLKRGERURYGUåDYOMDQL6ORYHQLMHDOL
/LWYH LQ ãH GRGDWQR þH Y RVHEQLK DOL NDSLWDOVNLK GUXåEDK YVDM SRORYLFD NDSLWDOD
SULSDGDWHPGUåDYDPDOLMDYQLPRUJDQRPDOLGUåDYOMDQRPRPHQMHQLKGUåDY

d)

NDWHULKNDSLWDQLQþDVWQLNLVRGUåDYOMDQL6ORYHQLMHDOL/LWYH
in

e)

NDWHULKQDMPDQMRGVWRWNRYþODQRYSRVDGNHMHGUåDYOMDQRY6ORYHQLMHDOL/LWve.
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þOHQ
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1.

=DQDPHQHþOHQDVHãWHMHGDVRL]GHONLNLQLVRYFHORWLSULGREOMHQL]DGRVWLREGHODQLDOL
SUHGHODQLþHVRL]SROQMHQLSRJRMLQDYHGHQLYVH]QDPX3ULORJH,,
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh
L]GHONRY LQ VH QDQDãDMR VDPR QD WDNH PDWHULDOH ýH VH L]GHOHN NL MH SULGRELO SRUHNOR ]
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se
XSRUDEOMDMR ]D L]GHOHN Y NDWHUHJD MH WD YNOMXþHQ QH XSRUDEOMDMR ]DQM LQ VH QH XSRãWHYDMR
materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2.

Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta
L]GHOHNQHELVPHOHXSRUDELWLSULL]GHODYLWHJDL]GHONDYVHHQRODKNRXSRUDELMRþH
a)

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

b)

kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov
EUH]SRUHNODQLSUHVHåHQQDSRGODJLXSRUDEHWHJDRGVWDYND

7DRGVWDYHNVHQHXSRUDEOMD]DL]GHONHNLVHXYUãþDMRYGRSRJODYMHKDUPRQL]LUDQHJD
sistema.
3.

Prvi LQGUXJLRGVWDYHNVHXSRUDEOMDWDSRGSRJRMLNLMLKGRORþDþOHQ
þOHQ
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.

%UH]YSOLYDQDGRORþEHGUXJHJDRGVWDYNDVHWLSRVWRSNLãWHMHMR]DQH]DGRVWQRREGHODYRDOL
predelavo, da bi izdelek pridobil status L]GHONDVSRUHNORPQHJOHGHQDWRDOLMH]DGRãþHQR
]DKWHYDPL]þOHQD
a)

SRVWRSNL]DRKUDQLWHYEODJDYGREUHPVWDQMXPHGSUHYR]RPLQVNODGLãþHQMHP

b)

razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

c)

SUDQMH þLãþHQMH RGVWUDQMHYDQMH SUDKX RNVLGRY ROMa, barve ali drugih snovi za
prekrivanje;

d)

likanje tekstila;

e)

SUHSURVWLSRVWRSNLEDUYDQMDLQORãþHQMD

f)

OXãþHQMHEHOMHQMHGHOQRDOLYFHORWLORãþHQMHWHUJOD]LUDQMHåLWLQULåD
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g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;

h)

OXSOMHQMHUD]NRãþLþHYDQMHLQOXãþHQMHVDGMDRUHãþNRYLQ]HOHQMDYH

i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

j)

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

k)

SUHSURVWRSDNLUDQMHYVWHNOHQLFHNRQ]HUYHþXWDUHYUHþNH]DERMHãNDWOHSULWUMHYDQMH
QDNDUWRQHDOLSORãþHLQYVLGUXJLSUHSURVWLSRVWRSNLSDNLUDQMD

l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za
razlikovaQMHQDL]GHONHLQQMLKRYRHPEDODåR

m)

SUHSURVWRPHãDQMHL]GHONRYQHJOHGHQDWRDOLVRUD]OLþQLKYUVWDOLQH

n)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na
dele;

o)

NRPELQDFLMDGYHKDOLYHþSRVWRSNRYRSLVDQLKYWRþNDKD GRQ 

p)

]DNROåLYDOL

Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za
nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku v Sloveniji ali v Litvi.
þOHQ
Enota kvalifikacije

1.

(QRWD NYDOLILNDFLMH ]D XSRUDER GRORþE WHJD SURWRNROD MH GRORþHQ L]GHOHN NL VH ãWHMH ]D
RVQRYQR HQRWR NDGDU VH GRORþD XYUVWLWHY EODJD SUL XSRUDEL QRPHQNODWXUH KDUPRQL]LUDQHJD
sistema.

Iz tega sledi:
a)

kadar VHL]GHOHNNLJDVHVWDYOMDVNXSLQDSUHGPHWRYDOLMHVHVWDYOMHQL]L]GHONRYXYUãþDSR
pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto
kvalifikacije,

b)

NDGDU MH SRãLOMND VHVWDYOMHQD L] GRORþHQHJD ãWHYLOD HQDNLK L]GHONRY NL VH XYUãþDMR Y HQDNR
WDULIQR ãWHYLONR KDUPRQL]LUDQHJD VLVWHPD MH WUHED SUL XSRUDEL GRORþE WHJD SURWRNROD YVDN
izdelek obravnavati posebej.

2.

ýHMHYVNODGXVSHWLPWHPHOMQLPSUDYLORPKDUPRQL]LUDQHJDVLVWHPDHPEDODåDYNOMXþHQDY
L]GHOHN]DUDGLXYUãþDQMDPRUDELWLYNOMXþHQDWXGLSULGRORþDQMXSRUHNOD
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þOHQ
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so
GHORELþDMQHRSUHPHLQVRYNOMXþHQLYQMHQRFHQRDOLSDQLVRSRVHEHM]DUDþXQDQLVHãWHMHMR]DGHOWH
opreme, stroja, naprave ali vozila.
þOHQ
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje GD LPD JDUQLWXUD NRW FHORWD SRUHNOR þH
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
þOHQ
Nevtralni elementi
'DELGRORþLOLDOLLPDL]GHOHNSRUHNORQLWUHEDXJRWDYOMDWLSRUHNOD]DQDYHGHQRNDUELODKNRELOR
uporabljeno pri njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo,
b) naprave in oprema,
c) stroji in orodje,
G EODJRNLQLYNOMXþHQRDOLQLQDPHQMHQR]DYNOMXþLWHYYNRQþQRVHVWDYRL]GHOND
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
þOHQ
1DþHORWHULWRULDOQRVWL
1.

5D]HQ Y SULPHULK L]  LQ  þOHQD LQ WUHWMHJD RGVWDYND WHJD þOHQD PRUDMR ELWL SRJRML ]D
SULGRELWHY VWDWXVD EODJD V SRUHNORP GRORþHQL Y ,, RGGHlku, brez prekinitve izpolnjeni v
Sloveniji ali Litvi.

2.

5D]HQ Y SULPHULK L]  LQ  þOHQD VH EODJR V SRUHNORP L]YRåHQR L] 6ORYHQLMH DOL /LWYH Y
GUXJRGUåDYRREYUQLWYLãWHMH]DEODJREUH]SRUHNODUD]HQþHVHFDULQVNLPRUJDQRPODKNR
zadovoljivo dokaåH
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GDMHEODJRNLVHYUDþDLVWREODJRNRWMHELORL]YRåHQR
in

b)

3.

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

Na pridobiteY VWDWXVD EODJD V SRUHNORP Y VNODGX V SRJRML GRORþHQLPL Y ,, RGGHONX QH
YSOLYDREGHODYDDOLSUHGHODYDRSUDYOMHQD]XQDM6ORYHQLMHDOL/LWYHQDPDWHULDOLKL]YRåHQLK
L]6ORYHQLMHDOL/LWYHLQSRQRYQRWDPXYRåHQLKþH
a)

so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji ali Litvi ali so bili pred
njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v
7. þOHQX

in
b)

VHFDULQVNLPRUJDQRP]DGRYROMLYRGRNDåHGD
L  MH ELOR SRQRYQR XYRåHQR EODJR SULGREOMHQR ] REGHODYR DOL SUHGHODYR L]YRåHQLK
materialov,
in
LL VNXSQDGRGDQDYUHGQRVWSULGREOMHQD]XQDM6ORYHQLMHDOL/LWYHREXSRUDELGRORþE
WHJD þOHQD QH SUHVHJD  RGVWRWNRY FHQH IUDQNR WRYDUQD NRQþQHJD L]GHOND ]D
katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.

4.

ZDQDPHQHWUHWMHJDRGVWDYNDVHSRJRML]DSULGRELWHYVWDWXVDEODJDVSRUHNORPGRORþHQLY,,
oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Slovenije ali Litve.
.DGDUSDVHYVH]QDPXY3ULORJL,,]DGRORþLWHYVWDWXVDEODJDVSRUHNORP]DNRQþQLL]GHOHN
XSRUDEOMD SUDYLOR NL GRORþD QDMYLãMR YUHGQRVW YVHK YNOMXþHQLK PDWHULDORY EUH] SRUHNOD
VNXSQD YUHGQRVW PDWHULDORY EUH] SRUHNOD YNOMXþHQLK QD R]HPOMX GRORþHQH SRJRGEHQLFH
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali Litve z
XSRUDERGRORþEWHJDþOHQDQHVPHSUHVHJDWLQDYHGHQHJDRGVWRWND

5.

=D QDPHQH XSRUDEH GRORþE WUHWMHJD LQ þHWUWHJD RGVWDYND VH ãWHMH GD VNXSQD GRGDQD
YUHGQRVW SRPHQL YVH VWURãNH QDVWDOH ]XQDM 6ORYHQLMH DOL /LWYH YNOMXþQR YUHGQRVWL Wam
YNOMXþHQLKPDWHULDORY

6.

'RORþEH WUHWMHJD LQ þHWUWHJD RGVWDYND VH QH XSRUDEOMDMR ]D L]GHONH NL QH L]SROQMXMHMR
SRJRMHY GRORþHQLK Y VH]QDPX 3ULORJH ,, DOL ]D L]GHONH NL VH ODKNR ãWHMHMR ]D ]DGRVWL
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne toleUDQFH GRORþHQH Y GUXJHP RGVWDYNX
6. þOHQD

7.

'RORþEH WUHWMHJD LQ þHWUWHJD RGVWDYND QH YHOMDMR ]D L]GHONH L]  GR  SRJODYMD
harmoniziranega sistema.
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9VDNDREGHODYDDOLSUHGHODYDNLMH]DMHWD]GRORþEDPLWHJDþOHQDRSUDYOMHQD]XQDM6ORYHQLMH
ali LLWYHVHRSUDYLYVNODGXVSRVWRSNLR]DþDVQHPL]YR]XQDRSOHPHQLWHQMHDOLSRGREQLPL
postopki.
þOHQ
Neposredni prevoz

1.

Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke,
ki izpolnjujejo zahteve tega protokola iQVHSUHYDåDMRQHSRVUHGQRPHG6ORYHQLMRLQ/LWYRDOL
þH]R]HPOMDGUXJLKGUåDYRPHQMHQLKYLQþOHQX9HQGDUVHL]GHONLNLVHVWDYOMDMRHQR
VDPR QHGHOMHQR SRãLOMNR ODKNR SUHYDåDMR þH] GUXJD R]HPOMD þH GR WHJD SULGH V
SUHWRYDUMDQMHP DOL ]DþDVQLP VNODGLãþHQMHP QD WHK R]HPOMLK SRG SRJRMHP GD MH EODJR Y
GUåDYL WUDQ]LWD DOL VNODGLãþHQMD RVWDOR SRG QDG]RURP FDULQVNLK RUJDQRY LQ GD QD QMHP QLVR
bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli
postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
,]GHONLVSRUHNORPVHODKNRSRãLOMDMRSRFHYRYRGLKþH]R]HPOMDNLQLVRR]HPOMD6ORYHQLMH
ali Litve.

2.

.RW GRND]LOR GD VR L]SROQMHQL SRJRML GRORþHQL Y SUYHP RGVWDYNX MH WUHED SUHGORåLWL
FDULQVNLPRUJDQRPGUåDYHXYR]QLFH
a)

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

b)

SRWUGLORNLJDL]GDMRFDULQVNLRUJDQLGUåDYHWUDQ]LWDNL
(i)

YVHEXMHQDWDQþHQRSLVL]GHONRY

(ii)
navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izGHONRY LQ þH
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii)
c)

SRWUMXMHSRJRMHSRGNDWHULPLVRELOLL]GHONL]DGUåDQLYGUåDYLWUDQ]LWDDOL

þHWHKQLNDWHUHNROLGRNXPHQWHNLWRGRND]XMHMR
þOHQ
Razstave

1.

Za i]GHONH V SRUHNORP NL VH SRãLOMDMR QD UD]VWDYR Y GUXJR GUåDYR UD]HQ WLVWLK NL VR
RPHQMHQH Y  LQ  þOHQX LQ VR SR UD]VWDYL SURGDQL ] QDPHQRP XYR]D Y 6ORYHQLMR DOL Y
/LWYR YHOMDMR SUL XYR]X XJRGQRVWL SR GRORþEDK WHJD VSRUD]XPD þH VH FDULQVNLP RUJDQRP
]DGRYROMLYRGRNDåHGD
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a)

MHL]YR]QLNWHL]GHONHSRVODOL]6ORYHQLMHDOLL]/LWYHYGUåDYRYNDWHULMHUD]VWDYDLQ
jih tam razstavljal,

b)

MHWDL]YR]QLNL]GHONHSURGDODOLMLKNDNRGUXJDþHGDOQDUD]SRODJRRVHELY6ORYHQLML
ali v Litvi,

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 i]GDQR DOL L]SROQMHQR Y VNODGX ] GRORþEDPL 9 RGGHOND LQ
SUHGORåHQR FDULQVNLP RUJDQRP GUåDYH XYR]QLFH QD RELþDMHQ QDþLQ 9 QMHP PRUDWD ELWL
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o
pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.

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

IV. ODDELEK
3295$ý,/2&$5,1($/,235267,7(93/$ý,/$&$5,1(
þOHQ
3UHSRYHGSRYUDþLODFDULQHDOLRSURVWLWYHSODþLODFDULQH
1.

Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije,
/LWYH DOL L] HQH RG GUXJLK GUåDY RPHQMHQLK Y  LQ  þOHQX ]D NDWHUH VH L]GD DOL VHVWDYL
GRND]LOR R SRUHNOX Y VNODGX ] GRORþEDPL 9 RGGHOND VH Y 6ORYHQLML DOL Y /LWYL QH PRUHMR
XYHOMDYOMDWLNDNUãQDNROLSRYUDþLODFDULQHDOLRSURVWLWYHSODþLODFDULQH

2.

Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kDNUãQR NROL GHOQR DOL FHORWQR SRYUDþLOR
RGSXVWLWHY DOL QHSODþLOR FDULQVNLK GDMDWHY DOL GDMDWHY NL LPDMR HQDNRYUHGQL XþLQHN NL VH
ODKNRXSRUDEOMDY6ORYHQLMLDOLY/LWYLL]UHFQRDOLSRVOHGLþQR]DPDWHULDOHXSRUDEOMHQHSUL
izdelavi, takrat ko se izdelki SULGREOMHQL L] RPHQMHQLK PDWHULDORY L]YR]LMR LQ QH þH WDP
RVWDQHMR]DGRPDþRSRUDER

3.

Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih
RUJDQRY SULSUDYOMHQ NDGDU NROL SUHGORåLWL YVH XVWUH]QH GRNXPHQWH NL GRNazujejo, da za
materLDOHEUH]SRUHNODXSRUDEOMHQHSULL]GHODYLWHKL]GHONRYQLELORSUHMHWRSRYUDþLORFDULQH
LQGDVRELOHYVHFDULQVNHGDMDWYHDOLGDMDWYH]HQDNRYUHGQLPXþLQNRPNLVHXSRUDEOMDMR]D
WDNHPDWHULDOHGHMDQVNRSODþDQH
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4.

'RORþEHSUYHJDGRWUHWMHJDRGVWDYNDVHSUDYWDNRXSRUDEOMDMR]DHPEDODåRYVPLVOXGUXJHJD
RGVWDYNDþOHQD]DGRGDWNHQDGRPHVWQHGHOHLQRURGMHYVPLVOXþOHQDLQ]DL]GHONHY
JDUQLWXUDKYVPLVOXþOHQDþHVRWDNLSUHGPHWLEUH]SRUHNOD

5.

'RORþEH SUYHJD GR þHWrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja
VSRUD]XP1DGDOMHQHSUHSUHþXMHMRXSRUDEHVLVWHPDFHQRYQLKQDGRmestil, ki se uporabljajo
SULL]YR]XNPHWLMVNLKL]GHONRYYVNODGX]GRORþEDPLVSRUD]XPD
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

16þOHQ
Splošne zahteve
1.

2.

Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Litvo ter za izdelke s poreklom iz Litve pri
uvozu v Slovenijo velMDMRXJRGQRVWLVSRUD]XPDRESUHGORåLWYLERGLVL
a)

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

b)

YSULPHULKGRORþHQLKYSUYHPRGVWDYNXþOHQDL]MDYHL]YR]QLNDYQDGDOMHYDQMX
L]MDYD QD UDþXQX QD UDþXQX REYHVWLOX R RGSUHPL DOL GUXJHP WUJRYLQVNHP
GRNXPHQWX NL GRYROM QDWDQþQR RSLVXMH WH L]GHONH GD MLK MH PRJRþH
prepoznati;besedilo izMDYHQDUDþXQXMHY3ULORJL,9

Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih
GRORþDþOHQYHOMDMRXJRGQRVWLVSRUD]XPDQHGDELELORWUHEDSUHGORåLWLNDWHULNROL]JRUDM
navedeni dokument.
þOHQ
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1.

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi GUåDYH L]YR]QLFH QD SRGODJL SLVQH
]DKWHYHL]YR]QLNDDOLQMHJRYHJDSRREODãþHQHJD]DVWRSQLNDQDL]YR]QLNRYRRGJRYRUQRVW

2.

V ta namen izpolni izYR]QLN DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSnik obrazca potrdila o prometu
blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se
L]SROQLWD Y HQHP RG MH]LNRY Y NDWHULK MH VHVWDYOMHQ WD VSRUD]XP DOL Y IUDQFRãþLQL DOL
QHPãþLQLLQYVNODGX]GRORþEDPLQRWUDQMHJDSUDYDGUåDYHL]YR]QLFHýHVRQDSLVDQL]URNR
PRUDMR ELWL L]SROQMHQL V þUQLORP LQ V WLVNDQLPL þUNDPL Izdelki morajo biti opisani v za to
SUHGYLGHQHPSROMXEUH]SUD]QLKYPHVQLKYUVWLFýHSROMHQLYFHORWL]DSROQMHQRje treba pod
]DGQMRYUVWLFRRSLVDSRWHJQLWLYRGRUDYQRþUWRLQSUHþUWDWLSUD]HQSURVWRUSRGQMR
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3.

Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen,
GDQD]DKWHYRFDULQVNLKRUJDQRYGUåDYHL]YR]QLFHYNDWHULVHL]da potrdilo o prometu blaga
(85 NDGDU NROL SUHGORåL YVH XVWUH]QH GRNXPHQWH NL GRND]XMHMR VWDWXV L]GHONRY V
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

4.

3RWUGLOR R SURPHWX EODJD (85 L]GDMR FDULQVNL RUJDQL 6ORYHQLMH DOL /LWYH þH VH izdelki
ODKNRãWHMHMR]DL]GHONHVSRUHNORPL]6ORYHQLMH/LWYHDOLL]HQHRGGUXJLKGUåDYRPHQMHQLK
YLQþOHQXWHUL]SROQMXMHMRGUXJH]DKWHYHWHJDSURWRNROD

5.

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

6.

Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v polju 11 potrdila.

7.

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago
takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.
þOHQ
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1.

1HJOHGHQDVHGPLRGVWDYHNþOHQDVHSRWUGLORRSURPHWXEODJD(85L]MHPRPDODKNR
izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a)

þH QL ELOR L]GDQR Rb izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih
RNROLãþLQ

ali
(b)

þH VH FDULQVNLP RUJDQRP ]DGRYROMLYR GRNDåH GD MH ELOR SRWUGLOR R SURPHWX EODJD
(85L]GDQRYHQGDUREXYR]XL]WHKQLþQLKUD]ORJRYQLELORVSUHMHWR

2.

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

3.

Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po
opravljenem pUHYHUMDQMXþHVHSRGDWNLYL]YR]QLNRYL]DKWHvi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.

4.

Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh
zaznamkov:
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"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO"
"IZDANO NAKNADNO".

=D]QDPHN L] þHWUWHJD RGVWDYND PRUD ELWL YSLVDQ Y SROMH 2SRPEH SRWUGLOD R SURPHWX EODJD
EUR.1.
þOHQ
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1.

ýHMHELORSRWUGLORRSURPHWXEODJD(85XNUDGHQRL]JXEOMHQRDOLXQLþHQRODKNR izvoznik
carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih
dokumentov, ki jih imajo.

2.

Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EN
LT
SL

"DUPLICATE"
"DUBLIKATAS"
"DVOJNIK".

3.

Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o
prometu blaga EUR.1.

4.

Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1,
]DþQHYHOMDWLVWHPGDWXPRP
þOHQ
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

ýH VR L]GHONL V SRUHNORP GDQL SRG QDG]RU FDULQVNLK RUJDQRY Y 6ORYHQLML DOL Y /LWYL MH PRJRþH
]DPHQMDWL SUYRWQR GRND]LOR R SRUHNOX ] HQLP DOL YHþ SRWUGLOL R SRUHNOX EODJD (85 ]DUDGL
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v Sloveniji ali Litvi. Nadomestno potrdilo ali
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani
izdelki.
DþOHQ
/RþHQRNQMLJRYRGVNRL]ND]RYDQMH
1.

ýHSULORþHQHPVNODGLãþHQMX]DORJL]GHONRYVSRUHNORPLQL]GHONRYEUH]SRUHNODNLVRHQDNL
ali med VHERM ]DPHQOMLYL QDVWDQHMR SUHFHMãQMH VWURãNRYQH DOL PDWHULDOQH WHåDYH ODKNR
carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako
LPHQRYDQRPHWRGRORþHQHJDNQMLJRYRGVNHJDL]ND]RYDQMD
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2.

Ta metoda mora zagotoviti, daMHãWHYLORSULGREOMHQLKL]GHONRYYGRORþHQHPGRJRYRUMHQHP
REGREMXNLVHODKNRãWHMHMR]DL]GHONHVSRUHNORPHQDNRNRWELJDGRELOLþHELELOH]DORJH
IL]LþQRORþHQH

3.

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

4.

7DPHWRGDVHYRGLLQXSRUDEOMDQDSRGODJLVSORãQLKUDþXQRYRGVNLKQDþHONLYHOMDMRYGUåDYL
v kateri je bil izdelek narejen.

5.

Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste
NROLþLQHL]delkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa
NRULVWQLNGDL]MDYRRWHPNDNRVRELOHNROLþLQHYRGHQH

6.

Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo,
þH JD XSRUDEQLN NDNRU NROL QHpravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih
SRJRMHYGRORþHQLKYWHPSURWRNROX
þOHQ
3RJRML]DL]MDYRQDUDþXQX

1.

,]MDYRQDUDþXQXRPHQMHQRYSRGRGVWDYNXE SUYHJDRGVWDYNDþOHQDODKNRGD
a)

SRREODãþHQLL]YR]QLNYVPLVOXþOena

ali
b)

NDWHULNROLL]YR]QLN]DYVDNRSRãLOMNRNLMRVHVWDYOMDHQDOLYHþSDNHWRYNLYVHEXMHMR
izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.

2.

,]MDYRQDUDþXQXMHPRåQRGDWLþHVHL]GHONLQDNDWHUHVHQDQDãDODKNRãWHMHMo za izdelke s
SRUHNORP L] 6ORYHQLMH /LWYH DOL L] HQH RG GUXJLK GUåDY RPHQMHQLK Y  LQ  þOHQX LQ
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

3.

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

4.

,]MDYR QD UDþXQX NDWHUH EHVHGLOR MH Y 3ULORJL ,9 PRUD L]YR]QLN QDWLSNDWL RGWLVQLWL DOL
QDWLVQLWL QD UDþXQ REYHVWLOR R odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih
UD]OLþLF NL VR QDYHGHQH Y WHM SULORJL Y VNODGX ] GRORþEDPL QRWUDQMHJD SUDYD GUåDYH
L]YR]QLFHýHMHQDSLVDQD]URNRPRUDELWLQDSLVDQDVþUQLORPLQVWLVNDQLPLþUNDPL

5.

,]MDYH QD UDþXQX PRUDMR LPHWL L]YLUQL ODVWQRURþQL SRGSLV L]YR]QLND 9HQGDU VH RG
SRREODãþHQHJD L]YR]QLND Y VPLVOX  þOHQD QH ]DKWHYD GD SRGSLVXMH WDNH L]MDYH þH VH
FDULQVNLPRUJDQRPGUåDYHL]YR]QLFHSLVQR]DYHåHGDVSUHMHPDSROQRRGJRYRUQRVW]DYVDNR
L]MDYRQDUDþXQXSRNDWHULJDMHPRJRþHSUHSR]QDWLNRWGDMRMHODVWQRURþQRSRGSLVDO
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,]MDYRQDUDþXQXODKNRGDL]YR]QLNREL]YR]XL]GHONRYQDNDWHUHVHQDQDãDDOLQDNQDGQRþH
MH SUHGORåHQD FDULQVNLP RUJDQRP Y GUåDYL XYR]QLFL QDMNDVQHMH Y GYHK OHWLK SR XYR]X
izdelkov, na katere se nanaša.
þOHQ
3RREODãþHQLL]YR]QLN

1.

&DULQVNLRUJDQLGUåDYHL]YR]QLFHODKNRSRREODVWLMRNDWHUHJDNROLL]YR]QLNDYQDGDOMHYDQMX
SRREODãþHQHJDL]YR]QLNDNLSRJRVWRSRãLOMDL]GHONHSRWHPVSRUD]XPXGDGDMHL]MDYHQD
UDþXQX QH JOHGH QD Yrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
SRREODVWLOR PRUD SUHGORåLWL ]DGRYROMLYD GRND]LOD FDULQVNLP RUJDQRP R VWDWXVX SRUHNOD WHK
izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.

2.

Carinski organi lahko odobrijo status pooEODãþHQHJD L]YR]nika po pogojih, ki so po
njihovem mnenju primerni.

3.

&DULQVNLRUJDQLGRGHOLMRSRREODãþHQHPXL]YR]QLNXãWHvilko carinskega pooblastila, ki mora
ELWLQDL]MDYLQDUDþXQX

4.

&DULQVNLRUJDQLVSUHPOMDMRLQQDG]RUXMHMRNDNRSRREODãþHQL]YR]nik uporablja pooblastilo.

5.

&DULQVNLRUJDQLODKNRNDGDUNROLXPDNQHMRSRREODVWLOR7RPRUDMRVWRULWLNDGDUSRREODãþHQL
L]YR]QLNQHSUHGORåLGRND]LOQDYHGHQLKYSUYHPRGVWDYNXQHL]SROQMXMHSRJRMHYQDYHGHQLK
YGUXJHPRGVWDYNXDOLGUXJDþHQHSUDYLOQRXporablja pooblastilo.
þOHQ
Veljavnost dokazila o poreklu

1.

'RND]LORRSRUHNOXYHOMDãWLULPHVHFHRGGDWXPDL]GDMHYGUåDYLL]YR]QLFLLQPRUDELWLYWHP
URNXSUHGORåHQRFDULQVNLPRUJDQRPGUåDYHXYR]QLFH

2.

Dokazila o poreklu, ki so carinskim orgaQRPGUåDYHXYR]QLFHSUHGORåHQDSRL]WHNXURND]D
SUHGORåLWHYGRORþHQHJDYSUYHPRGVWDYNXVHODKNRVSUHMPHMR]DUDGLXSRUDEHSUHferencialne
REUDYQDYHþHMLK]DUDGLL]MHPQLKRNROLãþLQQLELORPRåQRSUHGORåLWLGRGRORþHQHJDNRQþQHJD
datuma.

3.

V drugih prLPHULK SUHGORåLWYH ] ]DPXGR ODKNR FDULQVNL RUJDQL GUåDYH XYR]QLFH VSUHMPHMR
GRND]LODRSRUHNOXþHVRMLPELOLL]GHONLSUHGORåHQLSUHGWHPNRQþQLPGDWXPRP
þOHQ
3UHGORåLWHYGRND]LODRSRUHNOX

'RND]LOD R SRUHNOX VH SUHGORåLMR FDULQVNLP RUJDQRP GUåDYH XYR]QLFH Y VNODGX V SRVWRSNL NL VH
XSRUDEOMDMR Y WHM GUåDYL 2PHQMHQL RUJDQL ODKNR ]DKWHYDMR SUHYRG GRND]LOD R SRUHNOX WHU ODKNR
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.
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þOHQ
Uvoz po delih
.DGDU VH QD ]DKWHYR XYR]QLND LQ SR SRJRMLK NL MLK SUHGSLãHMR FDULQVNL RUJDQL GUåDYH XYR]QLFH
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka a) drugega temeljnega pravila
harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
KDUPRQL]LUDQHJD VLVWHPD XYDåDMR SR GHOLK VH ]D WH L]GHONH SUL SUYHP GHOQHP XYR]X FDULQVNLP
RUJDQRPSUHGORåLHQRVDPRGRND]LORRSRUHNOX
þOHQ
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1.

Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del
RVHEQHSUWOMDJHSRWQLNRYVHSUL]QDYDMR]DL]GHONHVSRUHNORPQHGDELELORWUHEDSUHGORåLWL
GRND]LORRSRUHNOXþHVHWLL]GHONLQHXYDåDMRYWUJRYLnske namene in je bila dana izjava, da
XVWUH]DMR ]DKWHYDP WHJD SURWRNROD LQ QL GYRPD R UHVQLþQRVWL WDNH L]MDYH ýH VH L]GHONL
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list
SDSLUMDNLVHSULORåLWHPXGRNXPHQWX

2.

2EþDVQLXYR]SULNDWHUHPJUHOH]DL]GHONH]DRVHEQRXSRUDERSUHMHPQLNRYDOLSRWQLNRYDOL
QMLKRYLKGUXåLQVHQHãWHMH]DXYR]YWUJRYLQVNHQDPHQHþHMHL]QDUDYHLQNROLþLQHL]GHONRY
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.

Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali
1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
þOHQ
6SUHPOMDMRþLGRNXPHQWL

'RNXPHQWLRPHQMHQLYWUHWMHPRGVWDYNXþOHQDLQWUHWMHPRGVWDYNXþOHQDNLVHXporabljajo
]DGRND]RYDQMHGDVHL]GHONL]DMHWLVSRWUGLORPRSURPHWXEODJD(85DOLL]MDYRQDUDþXQXODKNR
ãWHMHMR ]D L]GHONH V SRUHNORP L] 6ORYHQLMH /LWYH DOL L] HQH RG GUXJLK GUåDY RPHQMHQLK Y  LQ 
þOHQXLQL]SROQMXjejo druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi naslednji:
a)

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

b)

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v
Sloveniji ali v Litvi, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

c)

dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Sloveniji ali v Litvi,
izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Litvi, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim
pravom;
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SRWUGLOD R SURPHWX EODJD (85 DOL L]MDYH QD UDþXQLK NL GRND]XMHMR VWDWXV SRUHNOD
uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v Sloveniji ali v Litvi v skladu s tem
SURWRNRORP DOL Y HQL RG GUXJLK GUåDY RPHQMHQLK Y  LQ  þOHQX Y VNODGX V SUDYLOL R
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.
þOHQ
6KUDQMHYDQMHGRND]LORSRUHNOXLQVSUHPOMDMRþLKGRNXPHQWRY

1.

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

2.

,]YR]QLN NL GDMH L]MDYR QD UDþXQX PRUD YVDM WUL OHWD KUDQLWL NRSLMR WH L]MDYH NRW WXGL
GRNXPHQWHQDYHGHQHYWUHWMHPRGVWDYNXþOHQD

3

CarinsNLRUJDQLGUåDYHL]YR]QLFHNLL]GDMDMRSRWUGLORRSURPHWXEODJD(85PRUDMRYVDM
WULOHWDKUDQLWL]DKWHYHQDYHGHQHYGUXJHPRGVWDYNXþOHQD

4.

&DULQVNLRUJDQLGUåDYHXYR]QLFHPRUDMRYVDMWULOHWDKUDQLWLSRWUGLODRSURPHWXEODJD(85
in izjave naUDþXQLKNLVRMLPELOLSUHGORåHQL
þOHQ
Razlike in oblikovne napake

1.

ýH VR XJRWRYOMHQH PDQMãH UD]OLNH PHG QDYHGEDPL QD GRND]LOX R SRUHNOX LQ WLVWLPL QD
GRNXPHQWLK NL VR ELOL SUHGORåHQL FDULQVNHPX RUJDQX ]DUDGL L]SROQMHYDQMD XYR]QLK
formalnosti ]D L]GHONH WR ãH QH SRPHQL QLþQRVWL RPHQMHQHJD GRND]LOD þH VH SUDYLOQR
XJRWRYLGDWDGRNXPHQWXVWUH]DSUHGORåHQLPL]GHONRP

2.

2þLWQHREOLNRYQHQDSDNHNRWVRQSUWLSNDUVNHQDGRND]LOXRSRUHNOXQHPRUHMRELWLUD]ORJ
]D]DYUQLWHYþHWHQDSDNHne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.
þOHQ
=QHVNLL]UDåHQLYHYULK

1.

=D XSRUDER GRORþE L] WRþNH E  SUYHJD RGVWDYND  þOHQD LQ WUHWMHJD RGVWDYND  þOHQD Y
SULPHULK NR VH L]GD UDþXQ Y GUXJL YDOXWL NRW HYUR YVDNR OHWR YVDND RG WHK GUåDY GRORþL
]QHVNH Y QDFLRQDOQL YDOXWL 6ORYHQLMH /LWYH LQ GUXJLK GUåDY RPHQMHQLK Y  LQ  þOHQX NL
XVWUH]DMR]QHVNRPL]UDåHQLPYHYULK

2.

=DSRãLOMNRVHODKNRXYHOMDYOMDMRXJRGQRVWLYVNODGXVWRþNRE SUYHJDRGVWDYNDþOHQDDOL
s treWMLP RGVWDYNRP  þOHQD V VNOLFHYDQMHP QD YDOXWR Y NDWHUL VH L]GD UDþXQ JOHGH QD
]QHVHNNLJDMHGRORþLODWDGUåDYD
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3.

Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti
QDFLRQDOQLYDOXWL]QHVNRYL]UDåHQLKYHYULKSRWHþDMXQDSUYLGHORYQLGDQYRNWREUXLQVH
uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Slovenija in Litva se obvestijo o ustreznih
zneskih.

4.

'UåDYD ODKNR ]DRNURåL QDY]JRU DOL QDY]GRO ]QHVHN NL JD GREL SUL SUHUDþXQDYDQMX Y HYULK
L]UDåHQHJD ]QHVND Y QDFLRQDOQR YDOXWR =DRNURåHQL ]QHVHN VH RG ]QHVND NL VH GREL SUL
SUHUDþXQXQHVPHUD]OLNRYDWL]DYHþNRWRGVWRWNRY'UåDYDODKNRREGUåLQHVSUHPHQMHQR
SURWLYUHGQRVWYQDFLRQDOQLYDOXWL]QHVNDL]UDåHQHJDYHYULKþHREOHWQLXVNODGLWYLLz tretjega
RGVWDYND SUHUDþXQ WHJD ]QHVND SUHG NDNUãQR NROL ]DRNURåLWYLMR YHþML ]D PDQM NRW 
odstotkov protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko
]DGUåLQHVSUHPHQMHQDþHELSUHUDþXQSRY]URþLO]PDQMãDQMHWHSURWLYUHGQRVti.

5.

6NXSQLRGERUQD]DKWHYR6ORYHQLMHDOL/LWYHSUHJOHGDYHYULKL]UDåHQH]QHVNH6NXSQLRGERU
SULWHPSUHJOHGXXSRãWHYD]DåHOHQRRKUDQMDQMHUHDOQLKXþLQNRYWHKYUHGQRVWQLKRPHMLWHY9
WDQDPHQVHODKNRRGORþL]DVSUHPHPER]QHVNRYL]UDåHQLKYHYULK

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
þOHQ
Medsebojno sodelovanje
1.

&DULQVNL RUJDQL 6ORYHQLMH LQ /LWYH VL PHGVHERMQR L]PHQMDMR Y]RUþQH RGWLVH åLJRY NL MLK
uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 in za preverjanje teh
SRWUGLOLQL]MDYQDUDþXQLK.

2.

Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Slovenija in Litva prek pristojnih
carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
EODJD(85DOLL]MDYQDUDþXQLKWHUWRþQRVWLLQIRUPDFLMNLVRWDPQDYHGHQH
þOHQ
Preverjanje dokazil o poreklu

1.

'RND]LOD R SRUHNOX VH QDNQDGQR SUHYHUMDMR QDNOMXþQR DOL NDGDU FDULQVNL RUJDQL GUåDYH
XYR]QLFHXSUDYLþHQRGYRPLMRRSULVWQRVWLWHKGRNXPHQWRYVWDWXsu porekla teh izdelkov ali
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
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2.

=DUDGL L]YDMDQMD GRORþE SUYHJD RGVWDYND PRUDMR FDULQVNL RUJDQL GUåDYH XYR]QLFH YUQLWL
potrdilo o prometu blaga EUR.1 in UDþXQþHMHELOSUHGORåHQL]MDYRQDUDþXQXDOLNRSLMRWHK
GRNXPHQWRY FDULQVNLP RUJDQRP GUåDYH L]YR]QLFH LQ þH MH XVWUH]QR QDYHVWL UD]ORJH ]D
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informaFLMDNLNDåHGDVRSRGDWNLQDGRND]LOXRSRUHNOXQDSDþQL

3.

3UHYHUMDQMHRSUDYOMDMRFDULQVNLRUJDQLGUåDYHL]YR]QLFH V ta namen imajo pravico zahtevati
katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri
koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4.

ýH VH FDULQVNL RUJDQL GUåDYH XYR]QLFH RGORþLMR GD ERGR ]DþDVQR SUHQHKDOL SUL]QDYDWL
SUHIHUHQFLDOQR REUDYQDYR ]D WH L]GHONH PHGWHP NR þDNDMR QD L]LGH SUHYHUMDQMD PRUDMR
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5.

Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja
REYHãþHQL þLP SUHM ,]LGL PRUDMR MDVQR SRND]DWL DOL VR GRNXPHQWL YHURGRVWRMQL LQ þH VH
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Litve ali iz
HQH RG GUXJLK GUåDY NL VR RPHQMHQH Y  LQ  þOHQX WHU L]SROQMXMHMR GUXJH ]DKWHYH WHJD
protokola.

6.

ýH Y SULPHULK XSUDYLþHQHJD GYRPD QL RGJRYRUD Y GHVHWLK PHVHFLK RG GDWXma zahteve za
SUHYHUMDQMH DOL þH RGJRYRU QH YVHEXMH ]DGRVWQH LQIRUPDFLMH ]D GRORþLWHY YHURGRVWRMQRVWL
obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali
SUHYHUMDQMH UD]HQ Y L]MHPQLK RNROLãþLQDK ]DYUQHMR XSUDYLþHQRVW ]a preferencialno
obravnavo.
þOHQ
Reševanje sporov

ýH SULGH GR VSRURY Y ]YH]L V SRVWRSNL SUHYHUMDQMD L]  þOHQD NL MLK QL PRJRþH UHãLWL PHG
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega
preverjanja,DOLþHVHSRMDYLYSUDãDQMHJOHGHUD]ODJHWHJDSURWRNRODMLKMHWUHEDSUHGORåLWL6NXSQHPX
odboru.
9YVHKSULPHULKVHVSRULPHGXYR]QLNRPLQFDULQVNLPLRUJDQLGUåDYHXYR]QLFHUHãXMHMRYVNODGX]
]DNRQRGDMRWHGUåDYH
þOHQ
Kazni
Kaznovan bo vsakdoNLVHVWDYLDOLSRY]URþLGDVHVHVWDYLGRNXment, ki vsebuje nepravilne podatke,
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
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þOHQ
Proste cone
1.

Slovenija in Litva ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na
podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem
ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih niso opravljeni drugi postopki razen,
RELþDMQLKNLVRSRWUHEQL]DSUHSUHþHYDQMHQMLKRYHJDSRVODEãDQMD

2.

ýHVHNRWL]MHPDRGGRORþEL]SUYHJDRGVWDYNDL]GHONLVSRUHNORPL]6ORYHQLMHDOL/LWYHNL
imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga
(85þHMHRSUDYOMHQDREGHODYDDOLSUHGHODYDYVNODGX]GRORþEDPLWHJDSURWRNROD

VII. ODDELEK
.21ý1('2/2ý%(
þOHQ
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da
SRPDJD SUL RSUDYOMDQMX QMHJRYLK QDORJ WHU ]DJRWDYOMD QHQHKQR REYHãþDQMH LQ SRVYHWRYDQMH PHG
strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Litve, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi
zadevami in poreklom blaga.
þOHQ
Spremembe protokola
6NXSQLRGERUVHODKNRRGORþLGDVSUHPHQLGRORþEHWHJDSURWRNROD
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PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:
6H]QDPGRORþDSRJRMHNLVH]DKWHYDMR]DYVHL]GHONHGDELVHODKNRãWHOL]D]DGRVWL obdelane ali
SUHGHODQHYVPLVOXþOHQD
Opomba 2:
2.1

Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna
številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak
YSLV Y SUYLK GYHK VWROSFLK MH GRORþHQR SUDYLOR Y  DOL  VWROSFX .MHU MH Y QHNDWHULK
primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo
za del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu.

2.2

ýH MH Y  VWROSFX ]GUXåHQLK YHþ WDULIQLK ãWHYLON DOL SD MH QDYHGHQD ãWHYLOND SRJODYMD LQ MH
zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vseL]GHONHNLVHSR+DUPRQL]LUDQHPVLVWHPXXYUãþDMRYWDULIQHãWHYLONHWHJD
SRJODYMDDOLYNDWHUHNROLWDULIQHãWHYLONH]GUXåHQHYVWROSFX

2.3

ýHVH]QDPYVHEXMHUD]OLþQDSUDYLODNLVHXSRUDEOMDMR]DUD]OLþQHL]GHONHYRNYLUXHQHWDULIQH
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

ýH MH ]D YSLV Y SUYLK GYHK VWROSFLK SUDYLOR GRORþHQR WDNR Y  LQ  VWROSFX LPD L]YR]QLN
PRåQRVWL]ELUHGDXSRUDELERGLVLSUDYLORGRORþHQRYVWROSFXDOLWLVWRL]VWROSFDýHY
4. VWROSFXQLSUDYLODMHWUHEDXSRUDELWLSUDYLORGRORþHQRYVWROSFX

Opomba 3:
3.1

'RORþEHþOHQDY]YH]L]L]GHONLNLVRSULGRELOLVWDWXVEODJDVSRUHNORPLQVRXSRUDEOMHQL
pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen v
tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Sloveniji ali v Litvi.
Na primer:
0RWRU L] WDULIQH ãWHYLONH  ]D NDWHUHJD SUDYLOR GRORþD GD YUHGQRst 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.
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ýHMHELORWRNRYDQMHRSUDYOMHQRY6ORYHQLMLDOLY/LWYLL]LQJRWDEUH]SRUHNODSRWHPMHåH
pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
L]UDþXQX YUHGQRVWL PRWRUMD ãWHMH GD LPD SRUHNOR QH JOHGH QD WR DOL MH ELO L]GHODQ Y LVWL
tovarni ali v drugi tovarni v Sloveniji ali v Litvi. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2

3UDYLOR Y VH]QDPX SRPHQL QDMPDQMãL GHO REGHODYH DOL SUHGHODYH LQ YHþ SUHGHODYH DOL
obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more
GRGHOLWL VWDWXVD SRUHNOD ýH WRUHM SUDYLOR GRORþD GD MH PRåQR QD GRORþHQL VWRSQML L]GHODYH
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave
dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3

%UH]YSOLYDQDRSRPERþHSUDYLORXSRUDEOMDGRORþEHL]GHODYDL]PDWHULDORYL]NDWHUH
koli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke (tudi
materiali istega opisa in iz istega poglavjDNRWL]GHOHN SULþHPHUMHWUHEDXSRãWHYDWLNDNUãQH
koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.
Seveda pa izraz "Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge
materiale iz tarifne številke..." ali "Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike,
vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek" pomeni, da se lahko uporabijo
materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu
seznama.

3.4

Kadar pravilo v sH]QDPXGRORþDGDVHL]GHOHNODKNRL]GHODL]YHþNRWHQHJDPDWHULDODWR
SRPHQLGDVHODKNRXSRUDELNDWHULNROLPDWHULDODOLYHþPDWHULDORY1H]DKWHYDSDGDMHWUHED
uporabiti vse.
Na primer:
3UDYLOR]DWNDQLQHL]+6GRGRORþDGDVHODKNRXSorabijo naravna vlakna, prav
WDNRSDVHODKNRPHGGUXJLPLPDWHULDOLXSRUDELMRWXGLNHPLþQLPDWHULDOL7RSDQHSRPHQL
da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5

.DGDU SUDYLOR Y VH]QDPX GRORþD GD PRUD ELWL L]GHOHN L]GHODQ L] GRORþHQHJD PDWHULDOD WD
SRJRM RþLWQR QH SUHSUHþXMH XSRUDEH GUXJLK PDWHULDORY NL ]DUDGL VYRMH QDUDYH QH PRUHMR
zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, NLSRVHEHML]NOMXþXMHXSRUDERåLWDULF
LQQMLKRYLKL]GHONRYQHSUHSUHþXMHXSRUDEHPLQHUDOQLKVROLNHPLNDOLMLQGUXJLKGRGDWNRYNL
QLVRL]GHONLL]åLWDULF
9HQGDU WR QH YHOMD ]D L]GHONH NL VR þHSUDY QH PRUHMR ELWL L]GHODQL L] SRVDPH]QHJD
materiala, dolRþHQHJD Y VH]QDPX ODKNR L]GHODQL L] PDWHULDORY HQDNH QDUDYH QD ]JRGQHMãL
stopnji izdelave.
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Na primer:
ýHJUH]DREODþLODL]GHODSRJODYMDL]GHODQHJDL]QHWNDQLKPDWHULDORYþHMH]DWRYUVWR
izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni mRåQR]DþHWLSULQHWNDQHPEODJXþHSUDY QHWNDQR EODJR RELþDMQR QH PRUH ELWL L]GHODQR L] SUHMH 9 WDNLK SULPHULK MH ]DþHWQL
PDWHULDORELþDMQRQDVWRSQMLSUHGSUHMR- to je na stopnji vlaken.
3.6

ýH SUDYLOR Y VH]QDPX QDYDMD ]D QDMYHþMR YUHGQRVW PDWHULDORY Erez porekla, ki se lahko
uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi
EHVHGDPLQDMYHþMDYUHGQRVWYVHKXSRUDEOMHQLKPDWHULDORYEUH]SRUHNODQLNROLQHVPHSUHVHþL
najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se
QDQDãDMRQDGRORþHQHPDWHULDOHQHVPHMRELWLSUHVHåHQH

Opomba 4:
4.1

,]UD] QDUDYQD YODNQD VH Y VH]QDPX XSRUDEOMD ]D YODNQD NL QLVR XPHWQD DOL VLQWHWLþQD
2PHMHQMHQDVWRSQMHSUHGSUHGHQMHPYNOMXþQR]RGSDGNLLQUD]HQþHQLGUXJDþHGRORþHQR
]DMHPDYODNQDNLVRELODPLNDQDþHVDQDDOLGUXJDþHREGHODQDYHQGDUQHVSUHGHQD

4.2

,]UD] QDUDYQD YODNQD YNOMXþXMH NRQMVNR åLPR L] WDULIQH ãWHYLONH  VYLOR L] WDULIQLK
številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, ILQR DOL JURER åLYDOVNR GODNR L] WDULIQLK
ãWHYLONGRERPEDåQDYODNQDL]WDULIQLKãWHYLONGRLQGUXJDUDVWOLQVND
vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3

,]UD]LWHNVWLOQDNDãDNHPLþQLPDWHULDOLLQPDWHULDOL]DL]GHODYRSDSLUja" so v seznamu
XSRUDEOMHQL]DRSLVPDWHULDORYNLVHQHXYUãþDMRYGRSRJODYMHLQVHODKNRXSRUDELMR
]DL]GHODYRXPHWQLKVLQWHWLþQLKDOLSDSLUQLKYODNHQDOLSUHM

4.4

,]UD]XPHWQDDOLVLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDVHYVH]QDPXXSRUDEOMD]DVLQWHWLþQHDOLXPHWQH
filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

ýHVH]DL]GHOHNYVH]QDPXQDYDMDWDRSRPEDVH]DNDWHUHNROLRVQRYQHWHNVWLOQHPDWHULDOH
NLVHXSRUDEOMDMRSULQMLKRYLL]GHODYLLQþHVHXSRãWHYDMRVkupaj, ne presegajo 10% skupne
WHåH YVHK XSRUDEOMHQLK RVQRYQLK WHNVWLOQLK PDWHULDORY QH XSRUDEOMDMR SRJRML GRORþHQL Y
3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2

Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz
GYHKDOLYHþRVQRYQLKWHNVWLOQLKPDWHULDORY
Osnovni tekstilni materiali so:
- svila
- volna
-JUREDåLYDOVNDGODND
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-ILQDåLYDOVNDGODND
-NRQMVNDåLPD
-ERPEDå
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tHNVWLOQDYODNQDL]OLþMD
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna
-VLQWHWLþQLILODPHQWL
- umetni filamenti
- prevodni filamenti
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLSURSLOHQD
- sinteWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLHVWUD
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLDPLGD
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLDNULORQLWULOD
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLLPLGD
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROLWHWUDIOXRUHWLOHQD
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROL IHQLOHQVulfida)
-VLQWHWLþQDUH]DQDYODNQDL]SROL YLQLONORULGD
-GUXJDVLQWHWLþQDUH]DQDYODNQD
- umetna rezana vlakna iz viskoze
- druga umetna rezana vlakna
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
- L]GHONL L] WDULIQH ãWHYLONH  PHWDOL]LUDQD SUHMD  NL YNOMXþXMHMR WUDN ] MHGURP L]
DOXPLQLMDVWHIROLMHDOL]MHGURPL]SODVWLþQHJDVORMDSUHYOHþHQHJD]DOXPLQLMDVWLPSUDKRPDOL
ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom
PHGGYHPDSODVWLþQLPDVORMHPD
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.
Na primer:
3UHMD L] WDULIQH ãWHYLONH  L]GHODQD L] ERPEDåQLK YODNHQ L] WDULIQH ãWHYLONH 203 in
VLQWHWLþQLKUH]DQLKYODNHQL]WDULIQHãWHYLONHMHPHãDQDSUHMD=DWRVHODKNRXSRUDELMR
VLQWHWLþQD UH]DQD YODNQD EUH] SRUHNOD NL QH ]DGRYROMXMHMR SUDYLO R SRUHNOX SR NDWHULK VH
]DKWHYDL]GHODYDL]NHPLþQLKPDWHULDORYDOLWHNVWLOQHNDãH SRG pogojem, da njihova skupna
WHåDQHSUHVHJDWHåHSUHMH
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in
VLQWHWLþQHSUHMHL]VLQWHWLþQLKUH]DQLKYODNHQL]WDULIQHãWHYLONHMHPHãDQDWNDQina. Zato
VHODKNRVLQWHWLþQDSUHMDNLQH]DGRYROMXMHSUDYLORSRUHNOX SRNDWHULKVH]DKWHYDL]GHODYD
L] NHPLþQLK PDWHULDORY DOL WHNVWLOQH NDãH  DOL YROQHQD SUHMD NL QH ]DGRYROMXMH SUDYLO R
poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemLNDQLKDOLQHþHVDQLKDOLNDNR
GUXJDþH SULSUDYOMHQLK ]D SUHGHQMH  DOL NRPELQDFLMD REHK SUHM XSRUDEL þH QMLKRYD VNXSQD
WHåDQHSUHVHJDWHåHWNDQLQH
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Na primer:
7DIWDQD WHNVWLOQD WNDQLQD L] WDULIQH ãWHYLONH  L]GHODQD L] ERPEDåQH SUHMH L] WDULIQH
šWHYLONH  LQ L] ERPEDåQH WNDQLQH L] WDULIQH ãWHYLONH  MH PHãDQ L]GHOHN OH þH MH
ERPEDåQD WNDQLQD VDPD PHãDQD WNDQLQD L]GHODQD L] SUHM XYUãþHQLK Y GYH UD]OLþQL WDULIQL
ãWHYLONLDOLþHVRXSRUDEOMHQHERPEDåQHSUHMHVDPHPHãDQLFH
Na primer:
ýHELELODWDWDIWDQDWHNVWLOQDWNDQLQDL]GHODQDL]ERPEDåQHSUHMHL]WDULIQHãWHYLONHLQ
L] VLQWHWLþQH WNDQLQH L] WDULIQH ãWHYLONH  MH RþLWQR GD MH XSRUDEOMHQD SUHMD L] GYHK
UD]OLþQLKRVQRYQLKWHNVWLOQLKPDWHULDORYLQMHYVNODGXVWHPWDIWDQDWHNstilna tkanina mešan
izdelek.
5.3

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

5.4

Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jHGURPL]SODVWLþQHJDVORMD
SUHYOHþHQHJD ] DOXPLQLMDVWLP SUDKRP DOL QH ãLULQH NL QH SUHVHJD  PP NMHU VR SODVWL
]OHSOMHQH ] SUR]RUQLP DOL EDUYQLP OHSLORP PHG GYHPD SODVWLþQLPD VORMHPD MH WR
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:
6.1

ýHVHYVH]QDPXVklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne
XVWUH]DMRSUDYLOX]DL]GHODQL]GHOHNGRORþHQHPYVH]QDPXYVWROSFXODKNRXSRUDELMRþH
VH XYUãþDMR Y WDULIQR ãWHYLONR NL MH GUXJDþQD RG WDULIQH ãWHYLONH L]GHOND LQ þH QMLKRYD
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2

%UH]YSOLYDQDRSRPERVHPDWHULDOLNLVHQHXYUãþDMRYGRSRJODYMHODKNRSURVWR
uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.
Na primer:
ýH SUDYLOR Y VH]QDPX GRORþD GD PRUD ELWL ]D GRORþHQ WHNVWLOQL L]GHOHN NRW VR QD SULPHU
KODþHXSRUDEOMHQDSUHMDWRQHSUHSUHþXMHXSRUDEHNRYLQVNLKSUHGPHWRYNRWVRJXPELNHU
JXPELQLVRXYUãþHQLYGRSRJODYMH,]LVWHJDUD]ORJDWRQHSUHSUHþXje uporabe zadrg,
þHSUDY]DGUJHRELþDMQRYVHEXMHMRWHNVWLO

6.3

ýHVHXSRUDEOMDRGVWRWQRSUDYLORMHWUHEDSULL]UDþXQXYUHGQRVWLYNOMXþHQLKPDWHULDORYEUH]
SRUHNODXSRãWHYDWLWXGLYUHGQRVWPDWHULDORYNLQLVRXYUãþHQLYGRSRJODYMH

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so
VSHFLILþQLSURFHVLQDVOHGQML
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a) vakuumska destilacija;
E SRQRYQDGHVWLODFLMD]]HORQDWDQþQLPSURFHVRPIUDNFLRQLUDQMD
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
H HNVWUDNFLMDVSRPRþMRL]EUDQLKWRSLO
I  SURFHV NL YVHEXMH YVH QDVOHGQMH SRVWRSNH REGHODYR V NRQFHQWULUDQR åYHSORYR NLVOLQR
ROHXPRP DOL åYHSORYLP DQKLGULGRP QHYWUDOL]DFLMR ] DONDOQLPL VUHGVWYL UD]EDUYDQMH LQ
RþLãþHYDQMH]QDUDYQRDNWLYQo prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija.
7.2

=DQDPHQHWDULIQLKãWHYLONLQVRVSHFLILþQLSURFHVLQDVOHGQML
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija ]]HORQDWDQþQLPSURFHVRPIUDNFLRQLUDQMD
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
H HNVWUDNFLMDVSRPRþMRL]EUDQLKWRSLO
I  SURFHV NL YVHEXMH YVH QDVOHGQMH SRVWRSNH REGHODYR V NRQFHQWULUDQR åYHSORYR NLVOLQR
ROHXPRP DOL åYHSORYLP DQhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in
RþLãþHYDQMH]QDUDYQRDNWLYQRSUVWMRDNWLYLUDQRSUVWMRDNWLYLUDQLPRJOMHPDOLERNVLWRP
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
ij) izomerizacija;
N VDPR]DWHåNDROMDNLVHXYUãþDMRYWDULIQRãWHYLONRH[UD]åYHSODQMH]YRGLNRPNL
SRY]URþL UHGXNFLMR YVDM   YVHELQH åYHSOD SUL REGHODQLK L]GHONLK PHWRGD $670 '
1266-59 T);

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29 / 4. 4. 2002 / Stran 2429

O VDPR]DL]GHONHNLVHXYUãþDMRYWDULIQRãWHYLONRGHSDUDILQL]DFLMDVSRVWRSNRPNLQL
filtriranje;
m) VDPR ]D WHåND ROMD NL VH XYUãþDMR Y WDULIQR ãWHYLONR H[  REGHODYD ] YRGLNRP SUL
tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
UD]åYHSODQMH NDGDU YRGLN SUHGVWDYOMD DNWLYQL HOHPHQW Y NHPLþQL UHDNFLML 9HQGDU Ve
QDGDOMQMD REGHODYD ROM ]D PD]DQMH L] WDULIQH ãWHYLONH H[  QSU NRQþQD REGHODYD ]
YRGLNRPDOLUD]EDUYDQMH ãHSRVHEQRWDNUDWNDGDUVHåHOLL]EROMãDWLEDUYDDOLREVWRMQRVWQH
REUDYQDYDNRWVSHFLILþQLSURFHV
Q VDPR]DJRULYDNLVHXYUãþDMRYWDULIQRãWHYLONRH[DWPRVIHUVNDGHVWLODFLMDþHVH
PDQM NRW  YRO L]GHONRY YNOMXþQR ] L]JXEDPL GHVWLOLUD SUL oC, po metodi ASTM
D 86;
R VDPR]DWHåNDROMDUD]HQSOLQVNLKROMLQNXULOQLKROMNLVHXYUãþDMRYWDULIQRãWHYLONRH[
2710, obdelava VSRPRþMRYLVRNRIUHNYHQþQLKUD]HOHNWULWHYVNR]LNUWDþNH
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita, voska iz rjavega premoga ali lignita ali
voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne številke
ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne
RSHUDFLMH NRW VR þLãþHQMH GHNDQWLUDQMH UD]VROMHYDQMH YRGQD VHSDUDFLMD ILOWULUDQMH
EDUYDQMH R]QDþHYDQMH RKUDQMDQMH YVHELQH åYHSOD NRW UH]XOWDW PHãDQMD L]GHONRY ] UD]OLþQR
YVHELQR åYHSOD NDWHUDNROL NRPELQDFLMD WHK RSHUDFLM DOL SRGREQH RSHUDFLMH QH SRGHOLMR
porekla.
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH
BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA
S POREKLOM

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

Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

1. pgl.

äLYHåLYDOL

9VHåLYDOLL]SRJODYMD
morajo biti v celoti
pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi XåLWQLNODYQLþQL
proizvodi

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

3. pgl.

5LEHUDNLPHKNXåFL in drugi
YRGQLQHYUHWHQþDUML

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

ex 4. pgl.

0OHþQLL]GHONLperutninska in
Izdelava, pri kateri so vsi
SWLþMDMDMFDQDUDYQLPHGXåLWQL uporabljeni materiali iz 4.
SURL]YRGLåLYDOVNHJDL]YRUDNL poglavja v celoti pridobljeni.
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

0403

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

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

ali

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

ex 5. pgl.

3URL]YRGLåLYDOVNHJDL]YRUDNL
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

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

ex 0502

3ULSUDYOMHQHãþHWLQHLQGODNH
GRPDþHJDLQGLYMHJDSUDãLþD

ýLãþHQMHGH]LQIHNFLMD
UD]YUãþDQMHLQL]UDYQDYDQMH
ãþHWLQLQGODN

6. pgl.

äLYRGUHYMHLQ druge rastline;
þHEXOLFHNRUHQLQHLQSRGREQR
rezano cvetje in okrasno listje

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

7. pgl.

8åLWQHYUWQLQHQHNDWHULNRUHQL
in gomolji

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

8. pgl.

8åLWQRVDGMHLQRUHãNLOXSLQH
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v
celoti pridobljeno in so vsi
uporabljeni oreški v celoti
pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

.DYDSUDYLþDMPDWpþDMLQ
]DþLPEHUD]Hn za:

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

0901

.DYDSUDåHQDDOLQHSUDåHQD]
ali brez kofeina; lupine in
NRåLFHNDYHNDYQLQDGRPHVWNL
ki vsebujejo kakršen koli
odstotek kave

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

0902

ýDMSUDYLDURPDWL]LUDQDOLQH

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11. pgl.

Proizvodi mlinske industrije;
VODGãNURELQXOLQSãHQLþQL
gluten; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
XSRUDEOMHQDåLWDXåLWQH
vrtnine, korenine in gomolji iz
tar. št. 0714 ali sadje v celoti
pridobljeni.

ali

(4)
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ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
VWURþQLFNLVHXYUãþDMRYWDUãW
0713

Sušenje in mletje sušenih
VWURþQLFL]WDUãW

12. pgl.

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

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

1301

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

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

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti;
pektinske snovi, pektinati in
pektati; agar-agar in druge sluzi
WHUVUHGVWYD]D]JRãþHYDQMH
dobljeni iz rastlinskih
proizvodov, modificirani ali
nemodificirani:
- Sluzi in sredstva za
]JRãþHYDQMHGREOMHQLL]
rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih
sluzi in sredstev za
]JRãþHYDQMH

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

0DVWLLQROMDåLYDOVNHJDLQ
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja;
SUHGHODQHXåLWQHPDVWLYRVNL
åLYDOVNHJDLQUDVWOLQVNHJD
izvora; razen za:

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

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

1501

1502

(2)

ex 1505

(3)

ali

-0DãþREHL]NRVWLDOL
odpadkov

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

- Drugo

,]GHODYDL]SUDãLþMHJDPHVDDOL
XåLWQLKNODYQLþQLKL]GHONRYL]
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz
SLãþDQþMHJDPHVDLQXåLWQLK
NODYQLþQLKL]GHONRYL]tar. št.
0207.

0DãþREHåLYDOLYUVWHJRYHG
ovac in koz, razen tistih iz tar.
št. 1503:

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

3UDãLþMDPDãþRED YNOMXþQR]
PDVWMR LQSLãþDQþMDPDãþRED
razen tistih iz tar. št. 0209 ali
1503

-0DãþREHL]NRVWLDOL
odpadkov

1504

Št.

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

Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
SUHþLãþHQLDOLQHSUHþLãþHQLWRGD
NHPLþQRQHPRGLILFLUDQL
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
1504.

- Drugo

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

3UHþLãþHQLODQROLQ

Izdelava iz surove maãþREHL]
volne iz tar. št.1505.

(4)
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1506

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
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(3)

'UXJHPDVWLLQROMDåLYDOVNHJD
izvora in njihove frakcije,
SUHþLãþHQHDOLQHSUHþLãþHQH
WRGDNHPLþQRQHPRGLILFLUDQH
- Trdne frakcije

- Drugo

1507 do
1515

Uradni list Republike Slovenije

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
1506.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija,
palmovo, kopre, palmovega
jedra, babasu, tungovo in
oiticica olje, mirtin vosek in
japonski vosek, frakcije jojoba
ROMDLQROMD]DWHKQLþQHDOL
industrijske namene, razen za
SURL]YRGQMRKUDQH]DþORYHãNR
prehrano

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

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

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

- Drugo

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

1516

0DVWLLQROMDåLYDOVNHJDDOL
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani,
interesterificirani,
reesterificirani ali
elaidinizirani, rafinirani ali
nerafinirani, toda nadalje
nepredelani

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

1517

0DUJDULQDXåLWQHPHãDQLFHDOL
preparati iz masti in olj
åLYDOVNHJDDOLUDVWOLQVNHJD
L]YRUDDOLIUDNFLMUD]OLþQLKPDVWL
ali olj iz tega poglavja,
primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj ali
njihovih frakcij iz tar. št 1516

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

ali

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

ali

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
PHKNXåFHYDOLGUXJLKYRGQLK
QHYUHWHQþDUMHY

Izdelava iz:
-åLYDOLL]SRJODYMDLQDOL
- so vsi uporabljeni materiali
iz 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ex 17. pgl.

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

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

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
VODGNRUQHSHVHWHUNHPLþQR
þLVWDVDKDUR]DYWUGQHPVWDQMX
z dodatki za aromatiziranje in
barvili

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

1702

'UXJLVODGNRUMLYNOMXþQRV
NHPLþQRþLVWRODNWR]RPDOWR]R
glukozo in fruktozo, v trdnem
stanju; sladkorni sirupi brez
dodatkov za aromatiziranje ali
barvil; umetni med in mešanice
umetnega ter naravnega medu;
karamelni sladkor:
-.HPLþQRþLVWDPDOWR]DLQ
fruktoza

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
1702.

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

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
XSRUDEOMHQLPDWHULDOLåHV
poreklom.

ex 1703

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

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

1704

6ODGNRUQLSURL]YRGL YNOMXþQR] Izdelava:
EHORþRNRODGR EUHz kakava
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

1901

6ODGQLHNVWUDNWåLYLODL]PRNH
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava
YSUDKXYNROLþLQLPDQMNRW
PDVSUHUDþXQDQRQD
SRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYR
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; åLYLODL]
izdelkov iz tar. št. 0401 do
0404 brez dodatka kakavovega
prahu ali z dodatkom
NDNDYRYHJDSUDKXYNROLþLQL
manj kot 5 mas. %,
SUHUDþXQDQRQDSRSROQRPD
RGPDãþHQRRVQRYRNLQLVR
navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

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

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

- Sladni ekstrakt

,]GHODYDL]åLWL]SRJODYMD

- Drugo

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

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

(1)

1902

Poimenovanje blaga

(2)

Št.
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jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Testenine, kuhane ali nekuhane
ali polnjene (z mesom ali
GUXJLPLVQRYPL DOLGUXJDþH
pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje,
cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali
PDQMPHVDNODYQLþQLK
izdelkov, rib, školjkarjev ali
PHKNXåFHY

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

-.LYVHEXMHMRYHþNRWPDV
PHVDNODYQLþQLKL]GHONRY
ULEãNROMNDUMHYDOLPHKNXåFHY

Izdelava, pri kateri:
-VRYVDXSRUDEOMHQDåLWDLQ
åLWQLL]GHONL UD]HQSãHQLFH
vrste "durum" in njenih
izdelkov) v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni materiali
iz 2. in 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot
NRVPLþL]UQFDSHUOHLQY
podobnih oblikah

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

1904

3ULSUDYOMHQDåLYLODGobljena z
QDEUHNDQMHPDOLSUDåHQMHPåLW
DOLåLWQLKL]GHONRY QSUNRUX]QL
NRVPLþL åLWD UD]HQNRUX]H Y
]UQXDOLREOLNLNRVPLþHYDOL
druge oblike (razen moke,
drobljencev in zdroba),
SUHGNXKDQDDOLGUXJDþH
pripravljena, ki niso navedena
in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena
åLWDLQPRND UD]HQSãHQLFH
vrste "durum" in koruze vrste
Zea indurata, in njunih
izdelkov) v celoti pridobljeni,
in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez
njega: hostije, prazne kapsule
za farmacevtske proizvode,
oblaWL]DSHþDWHQMHULåHYSDSLU
in podobni izdelki

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

(4)
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ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja,
oreški ali drugih delov rastlin;
razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in
SRGREQLXåLWQLGHOLUDVWOLQNL
vsebujejo najmanj 5 mas.%
škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni
kislini

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

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba
DOLNRVPLþHYSULSUDYOMHQDOL
NRQ]HUYLUDQGUXJDþHNRWYNLVX
ali ocetni kislini

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

2006

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

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

2007

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

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

ex 2008

- Oreški, brez dodatka
sladkorja ali alkohola

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

- Arašidno maslo; mešanice na
RVQRYLåLWSDOPRYLVUþNL
koruza

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

- Drugi, razen sadja in oreškov,
NXKDQLGUXJDþHNRWYVRSDULDOL
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

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

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

2009

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

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

ex 21. pgl.

5D]QDåLYLOa; razen za:

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

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
NDYHSUDYHJDþDMDDOLPDWpþDMD
in pripravki na njihovi osnovi
DOLQDRVQRYLNDYHSUDYHJDþDMD
ali PDWpþDMDSUDåHQDFLNRULMD
LQGUXJLSUDåHQLNDYQL
nadomestki in njihovi ekstrakti,
esence in koncentrati
Pripravki za omake in
pripravljene omake,
NRPELQLUDQH]DþLPEHLQ
kombinirane mešanice
]DþLPEQLKVUHGVWHYJRUþLþQD
moka in zdrob in pripravljena
JRUþLFD

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

2103

- Pripravki za omake in
pripravljene omake,
NRPELQLUDQH]DþLPEHLQ
kombinirane mešanice
]DþLPEQLKVUHGVWHY
-*RUþLþQDPRNDLQ]GURELQ
SULSUDYOMHQDJRUþLFD
ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki
za te juhe
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Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
/DKNRSDVHXSRUDELJRUþLþQD
moka ali zdrob ali pripravljena
JRUþLFD.
Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.
Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke,
razen pripravljenih ali
konzerviranih vrtnin iz tar. št.
od 2002 do 2005.

ali
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2106

äivila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

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

ex 22. pgl.

3LMDþHDONRKROLLQNLVUD]HQ]D

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
pridobljeni.

2202

9RGHYNOMXþQR]PLQHUDOQLPL
vodami in sodavicami, z
dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
EUH]DONRKROQHSLMDþHUD]HQ
sadnih in zelenjavnih sokov, ki
VHXYUãþDMRYWDUãW

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.

Nedenaturiran etanol
QHYWUDOQLVLQWHWLþQLDOL
fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. %
DOLYHþGHQDWXULUDQLHWDQROLV
katero koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
SULGREOMHQLDOLþHVRYVLGUXJL
XSRUDEOMHQLPDWHULDOLåHV
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

2207

(4)
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2208

Nedenaturirani etanol, z
vsebnostjo manj kot 80 vol.%;
destilati, likerji in druge
DONRKROQHSLMDþHVNDWHURNROL
vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz tar. št. 2207
ali 2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
SULGREOMHQLDOLþHVRYVLGUXJL
XSRUDEOMHQLPDWHULDOLåHV
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

ex 23. pgl.

2VWDQNLLQRGSDGNLåLYLOVNH
industrije; pripravljena krma za
åLYDOLUD]HQ]D

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

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in
peleti iz rib ali rakov,
PHKNXåFHYDOLGUXJLKYRGQLK
QHYUHWHQþDUMHYQHXVWUH]QLh za
prehrano ljudi

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

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba
L]NRUX]H UD]HQ]JRãþHQLK
WHNRþLQ]DQDPDNDQMH ]
YVHEQRVWMRSURWHLQRYUDþXQDQR
na suh proizvRGYHþNRW
mas. %

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

ex 2306

2OMQHSRJDþHLQGUXJLWUGQL
ostanki ekstrakcije olivnega
ROMDNLYVHEXMHMRYHþNRW
mas. % olivnega olja

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

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot
NUPD]DåLYDOL

Izdelava, pri kateri:
-VRYVDXSRUDEOMHQDåLWD
sladkor ali melase, meso ali
mleko s poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali
iz 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ex 24. pgl.

7REDNLQWREDþQLQDGRPHVWNL
razen za:

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

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
WREDNDDOLWREDþQLK
nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj
70 ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
WREDþQHJDRGSDGNDL]WDUãW
2401 s poreklom.

(4)
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ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj
70 ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
WREDþQHJDRGSDGNDL]WDUãW
2401 s poreklom.

ex 25. pgl.

6ROåYHplo; zemljine in
kamen; sadra, apno in cement;
razen za:

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

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
YVHELQRRJOMLNDSUHþLãþHQLQ
mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
SUHþLãþHYDQMHLQPOHWMH
surovega grafita.

ex 2515

0DUPRUUD]åDJDQDOLNDNR
GUXJDþHUD]UH]DQYSUDYRNRWQH
YNOMXþQR]NYDGUDWQLPL EORNH
DOLSORãþHGHEHOLQHGRYNOMXþQR
25 cm

5H]DQMH]åDJDQMHPDOLNDNR
GUXJDþHPDUPRUMD WXGLþHMH
åHUD]åDJan) debeline nad 25
cm.

ex 2516

*UDQLWSRUILUED]DOWSHãþHQHF
in drug kamen za spomenike ali
JUDGEHQLãWYRUD]åDJDQLDOL
NDNRGUXJDþHUD]UH]DQLY
kvadratne ali pravokotne bloke
DOLSORãþHGHEHOLQHGRYNOMXþQR
25 cm

5H]DQMH]åDJDQMHPDOLNDNR
drXJDþHNDPQD WXGLþHMHåH
UD]åDJDQ GHEHOLQHQDGFP

ex 2518

'RORPLWåJDQ PDJQH]LMHYkalcijev oksid) ali sintran

äJDQMHQHåJDQHJDGRORPLWD

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v
KHUPHWLþQR]DSUWLK
kontejnerjih, in magnezijev
RNVLGþLVWLDOLQHþLVWLUD]HQ
taljenega magnezijevega oksida
DOLPUWYRSHþHQHJD VLQWUDQHJD 
magnezijevega oksida

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

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega
koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov
sljude.

ex 2530

Zemeljske barveåJDQHDOLY
prahu

äJDQMHDOLPOHWMH]HPHOMVNLK
barv.

ali

(4)
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26. pgl.

5XGHåOLQGUHLQSHSHOL

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

ex 27. pgl.

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

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

ex 2707

Olja, pri katerih masa
aromatskih sestavin presega
maso nearomatskih sestavin, ki
so podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana
L]þUQHJDSUHPRJDSULYLVRNL
temperaturi, katerih se 65 vol.
DOLYHþGHVWLOLUDSUL
temperaturi do 250o C
YNOMXþQR]PHãDQLFDPLQDIWQLK
olj in benzenom), za pogonsko
gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY.(1)

ali

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

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masiDOLYHþ
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz
ELWXPLQR]QLKPDWHULDORYþHVR
ta olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY.(2)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

(4)
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Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

(3)

ali

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(2)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2712

2713

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

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

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY

(2)

ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali
HQDOLYHþVSHFLILþQLK
procesov.(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
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Bitumen in asfalt, naravni;
bituminozni in oljni skrilavci in
katranski pesek; asfaltiti in
asfaltne kamnine
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(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2715

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

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ex 28. pgl.

AnorgansNLNHPLþQLSURL]YRGL
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in
radioaktivnih elementov in
izotopov; razen za:

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

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

äYHSORYWULRNVLG

,]GHODYDL]åYHSORYHJD
dioksida.

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

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

Stran
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ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega
tetraborata pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemijski proizvodi;
razen za:

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

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

ex 2901

$FLNOLþQLRJOMLNRYRGLNL]D
uporabo kot pogonsko gorivo
ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ex 2902

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

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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ex 2905

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

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
2905. Lahko pa se uporabijo
kovinski alkoholati iz te tar. št.
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna.

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

2915

1DVLþHQHDFLNOLþQH
monokarboksilne kisline in
njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline,
njihovi halogenski, sulfo-,
nitro- ali nitrozo derivati

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

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

ex 2932

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

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

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

-&LNOLþQLDFHWDOLLQQRWUDQML
hemiacetali in njihovi
halogenski, sulfo- nitro- ali
nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št..

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

2933

+HWHURFLNOLþQHVSRMLQHVDPRV
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

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

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

2934

Nukleinske kisline in njihove
VROLNHPLþQRGRORþHQHDOL
QHGRORþHQHGUXJH
KHWHURFLNOLþQHVSRMLQH

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

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

ex 2939

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen
za:

3002

ýORYHãNDNULåLYDOVNDNUL
pripravljena za uporabo v
WHUDSHYWVNHSURILODNWLþQHDOL
GLDJQRVWLþQHQDPHQH
antiserumi in druge frakcije
krvi ter modificirani
imunološki proizvodi, dobljeni
SRELRWHKQLþQLKSRVWRSNLKDOL
NDNRGUXJDþHFHSLYDWRNVLQL
kulture mikroorganizmov
(razen kvasovk) in podobni
proizvodi:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz
GYHKVHVWDYLQDOLYHþNLVR
pomešani za terapevtske ali
SURILODNWLþQHQDPHQHDOL
nepomešani izdelki za te
namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

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

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

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

- Drugo:
--þORYHãNDNUL

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

--åLYDOVNDNULSULSUDYOMHQD]D
WHUDSHYWVNRDOLSURILODNWLþQR
rabo

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

ali

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

ali

-- frakcije krvi, razen
antiserumov, hemoglobina,
globulina iz krvi in globulina iz
serumov

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

-- hemoglobin, globulin iz krvi
in globulin iz serumov

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

- - drugo

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

Zdravila (razen proizvodov iz
tar. št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz
tar. št. 2941
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Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3003 in
3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

-Drugo

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

ali

(4)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar. št. izdelka.Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Ohrani se tisto poreklo
izdelka, kot je v njegovi
izvirni uvrstitvi.

ex 3006

Odpadni farmacevtski
proizvodi definirani z opombo
4(k) v tem poglavju

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

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

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

ex 3105

0LQHUDOQDDOLNHPLþQDJQRMLOD
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in
kalij; druga gnojila; proizvodi
iz tega poglavja v tabletah ali
podobnih oblikah ali pakiranjih
GRYNOMXþQRNJEUXWRPDVH
razen za:

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

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

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

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

Ekstrakti za strojenje ali
barvanje; tanini in njihovi
derivati; barve, pigmenti in
druga barvila; pripravljena
premazna sredstva in laki; kiti
in druge tesnilne mase;
WLVNDUVNHEDUYHLQþUQLODUD]HQ
za:

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

ex 32. pgl.

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

(1)

Poimenovanje blaga

(2)

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

ali

(4)

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri
in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za
strojenje rastlinskega porekla.

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

3205

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

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

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

ex 33. pgl.

(WHULþQDROMDLQUH]LQRLGL
SDUIXPHULMVNLNR]PHWLþQLLQ
toaletni izdelki; razen za:

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

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

3301

(WHULþQDROMD EUH]WHUSHQRYDOL
s teUSHQL YNOMXþQR]
]JRãþHQLPL WUGLPL ROML
FRQFUHWHV LQþLVWLPLROML
L]YOHþNLROHRVPROUH]LQRLGL
NRQFHQWUDWLHWHULþQLKROMLQ
PDãþREYPDVWHKQHHWHULþQLK
oljih, voskih ali podobnem,
GREOMHQL]HNVWUDNFLMRHWHULþQLK
olj z mastjo ali maceracijo;
stranski terpenski proizvodi,
dobljeni z deterpenacijo
HWHULþQLKROMYRGQLGHVWLODWLLQ
YRGQHUD]WRSLQHHWHULþQLKROM

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

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko
aktivna sredstva, pralni
preparati, mazalni preparati,
umetni voski, pripravljeni
voski, preparati za lošþHQMHDOL
þLãþHQMHVYHþHLQSRGREQL
proizvodi, paste za modeliranje
in "zobarski voski" ter zobarski
preparati na osnovi sadre; razen
za:

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 3403

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

(2)

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

(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en
DOLYHþVSHFLILþQLKSURFHVRY(1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
XYUãþDMRYGUXJRWDUãWNRWMH
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

3404

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

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo
lastnost voska iz tar. št. 1516,
-PDãþREQLKNLVOLQNLQLVR
NHPLþQRGHILQLUDQHDOL
PDãþREQLKLQGXVWULMVNLK
alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823, in
- materialov iz tar. št. 3404.

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

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

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

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3505

(2)

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

ali

(4)

Dekstrini in drugi modificirani
ãNUREL QSUSUHåHODWLQL]LUDQLLQ
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih
modificiranih škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
3505.

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

- Drugo

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

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

ex 3507

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

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

36. pgl.

5D]VWUHOLYDSLURWHKQLþQL
SURL]YRGLYåLJDOLFHSLURIRUQH
zlitine; vnetljivi preparati

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

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

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen
za:

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

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

3701

)RWRJUDIVNHSORãþHLQSODQ
ILOPLREþXWOMLYL]DVYHWORER
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja,
kartona ali tekstila; plan filmi
za trenutno (hitro) fotografijo,
REþXWOMLYLQDVYHWORER
neosvetljeni, v kasetah ali brez
njih:

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

ali

(4)

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
tar. št. 3701 in 3702. Lahko
pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 3702, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. 3701 in 3702. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3701 in 3702, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

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

3702

Fotografski filmi v zvitkih,
REþXWOMLYLQDVYHWORER
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja,
kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutne (hitre)
IRWRJUDILMHREþXWOMLYLQD
svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
tar. št. 3701 in 3702.

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

3704

)RWRJUDIVNHSORãþHILOPL
papir, karton in tekstil,
osvetljeni toda nerazviti

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. od 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

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

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot
mešanica z mineralnimi olji z
YHþNRWPDVJUDILWD

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

(1)

Poimenovanje blaga

(2)

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

ali

(4)

ex 3803

Rafinirano tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
SUHþLãþHQD

3UHþLãþHYDQMH]GHVWLODFLMRDOL
rafiniranjem surovega
sulfatnega terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi,
fungicidi, herbicidi, sredstva
zoper klitje, sredstva za
urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni
proizvodi, pripravljeni v
oblikah ali pakiranjih za
SURGDMRQDGUREQRNRQþQHPX
porabniku brez predhodnega
SDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR
ali kot preparati ali proizvodi
QSUåYHSODQLWUDNRYLVWHQML
VYHþHLQPXKRORYNH

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

3809

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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3810

Preparati za dekapiranje
kovinskih površin; talila in
GUXJLSRPRåQLSUHSDUDWL]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

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
SUHSUHþHYDQMHNRSLþHQMDVPROH
za zboljšanje viskoznosti,
prepDUDWL]DSUHSUHþHYDQMH
korozije in drugi pripravljeni
aditivi, za mineralna olja
YNOMXþQR]EHQFLQRP DOL]D
GUXJHWHNRþLQHNLVH
uporabljajo v iste namene kot
mineralna olja:

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

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

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

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

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci
vulkanizacije, sestavljeni
plastifikatorji za gumo in
SODVWLþQHPDVHNLQLVR
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu, antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za
JXPRLQSODVWLþQHPDVH

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

3813

Preparati in polnila za aparate
]DJDãHQMHSRåDUDQDSROQMHQH
JUDQDWH]DJDãHQMHSRåDUD

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

3814

Sestavljena organska topila in
UD]UHGþLODNLQLVRQDYHGHQDLQ
ne zajeta na drugem mestu;
pripravljena sredstva za
odstranjevanje premazov ali
lakov

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

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

(1)

Poimenovanje blaga

(2)

Št.

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

3818

.HPLþQL elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
NROXWRYSORãþLFDOLYSRGREQLK
REOLNDKNHPLþQHVSRMLQH
dopirane za uporabo v
elektroniki

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

3819

7HNRþLQH]DKLGUDYOLþQH]DYRUH
LQGUXJHSULSUDYOMHQHWHNRþLQH
]DKLGUDYOLþQLSUHQRVNLSR
masi ne vsebujejo ali vsebujejo
pod 70 % naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih
mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
SULSUDYOMHQHWHNRþLQH]D
odtajanje

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

3822

'LDJQRVWLþQLDOLODboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
SULSUDYOMHQLGLDJQRVWLþQLDOL
laboratorijski reagenti na
nosilcu ali brez njega, razen
tistih iz tar. št. 3002 ali 3006;
VWDQGDUGQLUHIHUHQþQLY]RUFL

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

3823

,QGXVWULMVNHPDãþREQH
monokarbonske kisline; kisla
olja iz rafinacije; industrijski
PDãþREQLDONRKROL

3824

ali

-,QGXVWULMVNHPDãþREQH
monokarbonske kisline; kisla
olja iz rafinacije

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

-,QGXVWULMVNLPDãþREQLDONRKROL

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
3823.

Pripravljena vezivna sredstva
za livarske modele ali livarska
MHGUDNHPLþQLSURL]YRGLLQ
preparati kemijske industrije in
VRURGQLKLQGXVWULM YNOMXþQR
tudi s tistimi, ki so sestavljeni
iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu:
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(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Naslednji iz te tarifne
številke:
- - Pripravljena vezivna
sredstva za livarske modele ali
livarska jedra na osnovi
naravnih smolnih izdelkov
- - Naftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi
estri

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

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

- - Sorbitol, razen sorbitola iz
tar. št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali
etanolaminov, tiofenirane
sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za
vakuumske cevi
- -$ONDOQLåHOH]RYLRNVLGL]D
SUHþLãþHYDQMHSOLQD
- - Amoniakova voda in
L]NRULãþHQLRNVLGLGREOMHQLSUL
þLãHQMXSOLQDL]SUHPRJD
- - Sulfonaftenske kisline,
njihove v vodi netopne soli in
njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo
UD]OLþQHDQLRQH
- - Paste za kopiranje na osnovi
åHODWLQHVSRGORJRL]SDSLUMDDOL
tekstila ali brez nje
- Drugi

ali

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

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3901 do
3915

(2)

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

ali

(4)

3ODVWLþQHPDVHYSULPDUQLK
REOLNDKRGSDGNLRVWUXåNLLQ
ostanki iz plastike; razen za tar.
št. ex 3907 in 3912, za kateri so
SUDYLODGRORþHQDY
nadaljevanju:
- Izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer pULVSHYDYHþ
kot 99 mas. % celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna
in /ali izdelava iz tetrabrom(bisfenol A) polikarbonata.

3912

&HOXOR]DLQQMHQLNHPLþQL
derivati, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, v
primarnih oblikah

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

3916 do
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike;
razen iz tar. št. ex 3916, ex
3917, ex 3920 in ex 3921, za
NDWHUHVRSUDYLODGRORþHQDY
nadaljevanju

ex 3907

Stran
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(1)

(2)

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

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

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

- - izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
HQRMQLPRQRPHUSULVSHYDYHþ
kot 99 mas. % celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

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

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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

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

- Folije iz regenerirane
celuloze, poliamidov ali
polietilena

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

-3ORãþDWLL]GHONLEROMNRWOH
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
YNOMXþQR] kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani
- Drugi:

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

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

ex 3921

)ROLMHL]SODVWLþQLKPDV
metalizirane

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

3922 do
3926

,]GHONLL]SODVWLþQLKPDV

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

ex 40. pgl

.DYþXNLQSURL]YRGLL]NDYþXND Izdelava iz materialov iz
in gume; razen za:
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

/DPLQLUDQHSORãþHDOLNUHSL]
NDYþXND]DþHYOMH

Laminacija folij iz naravnega
NDYþXND

4005

0HãDQLFHNDYþXND
nevulkanizirane, v primarnih
REOLNDKDOLSORãþDKOLVWLKDOL
trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene
]XQDQMHJXPH SODãþL SROQH
JXPHDOLJXPH]]UDþQLPL
komorami, zamenljivi
SURWHNWRUML SODVWL LQãþLWQLNLL]
YXONDQL]LUDQHJDNDYþXND
(gume):

ex 4017
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ali

- Protektirane gume, polne
JXPHDOLJXPH]]UDþQLPL
komorami

Protektiranje rabljenih
zunanjih gum.

- Drugo

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

Izdelki iz trde gume

,]GHODYDL]NDYþXND

(4)

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

Stran
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(1)

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

(2)

(3)

ex 41. pgl.

6XURYHNRåH]GODNRDOLEUH]
dlake (razen krzna) in usnje;
razen za:

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

ex 4102

6XURYHNRåHRYFDOLMDJQMHW
brez volne

2GVWUDQMHYDQMHYROQHVNRåH
ovac ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

StroMHQDDOLFUXVWNRåD brez
volne ali dlak, cepljena ali
necepljena, toda nadaljne
neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
VWURMHQLKNRå

ali

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

4107,
4112 in
4113

Usnje, naprej obdelano po
VWURMHQMXDOLFUXVWYNOMXþQRV
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar. št. 4114

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. od 4104 do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto
plastovito usnje; metalizirano
usnje

Izdelava iz materialov iz tar.
št. od 4104 do 4106, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in
jermenarski izdelki; predmeti
za potovaQMHURþQHWRUEHLQ
SRGREQLL]GHONLL]åLYDOVNLK
þUHY

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

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno;
krzneni izdelki; razen za:

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

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:

4303

-3ORãþHNULåLLQSRGREQH
oblike

%HOMHQMHDOLEDUYDQMHYNOMXþQR
z rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega
krzna.

2EODþLODSULERU]DREODþLODLQ
drugi krzneni izdelki

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

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki, lesno oglje;
razen za:

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

ex 4403

Les, grobo obdelan
UD]þHWYHUMHQ

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

ex 4407

/HVY]GROåQRåDJDQDOL
FHSOMHQUH]DQDOLOXãþHQ
skobljan, brušen ali na koncih
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na
koncih.

ex 4408

/LVWL]DIXUQLUDQMH YNOMXþQRV
Spajanje, skobljanje, brušenje
tistimi, ki so pridobljeni z
ali lepljenje s spajanjem na
rezanjem laminiranega lesa) in
koncih.
]DYH]DQHSORãþHGHEHOLQHGR
YNOMXþQRPPVSRMHQHLQGUXJ
OHVåDJDQSRGROåLQLUH]DQDOL
OXSOMHQGHEHOLQHGRYNOMXþQR
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

ex 4409

/HVSURILOLUDQY]GROåNDWHUHJD
koli roba, konca ali strani,
YNOMXþQRVVNREOMDQLP
brušenim ali na koncih
spojenim:

ali

- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na
koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero
in utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
SORãþH

Predelava v profiliran les (pero
in utor) ali okrasne letve.

ex 4415

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

Izdelava iz desk, ki niso
UD]UH]DQHQDGRORþHQR
velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi
trgovski proizvodi in njihovi
deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
QHREGHODQLKUD]HQUD]åDJDQLK
na dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi
leseni proizvodi za
gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št.
izdelka.Lahko pa se uporabijo
FHOLþDVWHOHVHQHSORãþHVNRGOH
LQRSDåL

(4)
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ali

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero
in utori) ali okrasne letve.

ex 4421

7UãþLFH]DYåLJDOLFHOHVQH
NOMXNLFHDOL]DWLþL za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli
WDUãWUD]HQOHVHQHåLFHL]WDU
št. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki; razen
za:

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

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št.
4501.

46. pgl.

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

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

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

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

ex 48. pgl.

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

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

ex 4811

3DSLULQNDUWRQVDPRVþUWDPL
ali kvadrati

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni
papir in drug papir za kopiranje
ali prenašanje, razen tistih iz
tar. št. 4809; matrice za
UD]PQRåHYDQMHLQRIVHWQH
SORãþHL]SDSLUMDYãNDWODKDOL
brez škatel

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske
kartice, dopisnice in karte za
dopisovanje brez slike, iz
papirja ali kartona; kompleti za
GRSLVRYDQMHYãNDWODKYUHþNDK
notesih in podobnih pakiranjih
iz papirja ali kartona

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

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 4819

ŠkaWOH]DERMLYUHþHLQGUXJL
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali
listov ali trakov iz celuloznih
vlaken

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

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna
vata ter listi in trakovi iz
celuloznih vlaken, razrezani v
GRORþHQHYHOLNRVWLDOLREOLNH

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

ex 49. pgl.

7LVNDQHNQMLJHþDVRSLVLVOLNH
LQGUXJLSURL]YRGLJUDILþQH
industrije, rokopisi, tipkana
EHVHGLODLQQDþUWLUD]HQ]D

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

4909

3RãWQHUD]JOHGQLFHþHVWLWNHLQ
NDUWH]RVHEQLPLVSRURþLOL
tiskane, ilustrirane ali
neilustrirane, z ovitki ali
okraski ali brez njih

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

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
YNOMXþQRVNROHGDUVNLPLEORNL

ex 50. pgl.
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-.ROHGDUMLYUVWHYHþQLDOL]
zamenljivimi bloki na
podlagah, ki niso iz papirja ali
kartona

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

- Drugo

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

Svila; razen za:

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

(4)

Stran

2466 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

ex 5003

6YLOHQLRGSDGNL YNOMXþQR]
zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi svilenimi
PDWHULDOL PLNDQLDOLþHVDQL

0LNDQMHDOLþHVDQMHVYLOHQLK
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz
svilenih odpadkov

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
GUXJDþHSUHGHODQLK]D
predenje,
- drugih naravnih vlaken,
QHPLNDQLKDOLQHþHVDQLKDOL
GUXJDþHSULSUDYOMHQLK]D
predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5007

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

ex 51. pgl.

9ROQDILQDDOLJUREDåLYDOVND
dlaka, preja in tkanine iz
NRQMVNHåLPHUD]HQ]D

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

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe
åLYDOVNHGODNHDOLL]NRQMVNH
åLPH

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
NDNRGUXJDþHSUHGHODQLK]D
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
DOLQHþHVDQLKDOLGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali
JUREHåLYDOVNHGODNHDOLL]
NRQMVNHåLPH
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma
NRWVRUD]PDãþHYDQMH
beljenje, merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

2468 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

ali

ex 52. pgl.

%RPEDåUD]HQ]D

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

5204 do
5207

3UHMDLQVXNDQHFL]ERPEDåD

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
GUXJDþHSULSUDYOMHQLK]D
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
DOLQHþHVDQLKDOLGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5208 do
5212

%RPEDåQHWNDQLQH
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali koQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ex 53. pgl.

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

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

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
GUXJDþHSULSUDYOMHQLK]D
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
DOLQHþHVDQLKDOLGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5309 do
5311

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

2470 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in
sukanec iz umetnih ali
VLQWHWLþQLKILODPHQWRY

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
VLQWHWLþQLKILODPHQWRY

(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- surove svile ali ostankov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
GUXJDþHSULSUDYOMHQLKza
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
LQQHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov) pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

8PHWQDDOLVLQWHWLþQD rezana
vlakna

,]GHODYDL]NHPLþQLK
materialov ali tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.

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

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLKUH]DQLK
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in
VLQWHWLþQLKUH]DQLKYODNHQ
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(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- surove svile ali odpadkov
VYLOHPLNDQLKDOLþHVDQLKDOL
GUXJDþHSULSUDYOMHQLK]a
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
DOLQHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKLQVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
pripravljenih za predenje,
- kemLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornoVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

2472 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ex 56. pgl.

9DWDNOREXþHYLQDLQQHWNDQL
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

(7)

5602

KlobXþHYLQDYNOMXþQR]
LPSUHJQLUDQRSUHYOHþHQRDOL
laminirano:
-,JODQDNOREXþHYLQD

ali

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
– polipropilenski filament
iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz
tar. št. 5503 ali 5506, ali
– filamentni trak iz
polipropilena iz tar. št.
5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega
ILODPHQWDDOLYODNQDQLåMDRG
deciteksov, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, pridobljenih iz
kazeina ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar.
št. 5404 ali 5405, impregnirani,
SUHYOHþHQLSUHNULWLREORåHQL]
JXPRDOLSODVWLþQRPDVR
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

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

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
(7)

ali

- Drugo

Izdelava iz:
- naravnih vlaken, nemikanih
DOLQHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5605

0HWDOL]LUDQDSUHMDYNOMXþQRV
posukano prejo, ki je
sestavljena iz tekstilne preje,
trakov ali podobnih oblik iz tar.
št. 5404 ali 5405, kombiniranih
s kovino v obliki niti, trakov ali
SUDKXDOLSUHYOHþHQLKVNRYLQR

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKLQVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404
ali 5405, razen povitih
proizvodov iz tar. št. 5605 in
posukane preje iz konjske dlake
L]JULYHLQUHSDåHQLOMVNDSUHMD
YNOMXþQRVNRVPLþHQRåHQLOMVNR
SUHMR HIHNWQRYR]OLþDVWDSUHMD

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKLQVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje,
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

57. pgl.

Preproge in druga talna
prekrivala:
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(4)

Stran

2474 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

-,]LJODQHNOREXþHYLQH

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
(7)

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

ex 58. pgl.

-,]GUXJHNOREXþHYLQH

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
QHPLNDQLKLQQHþHVDQLKDOL
NDNRGUXJDþHSUHGHODQLK]D
predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna
ali jute,
- preje iz sintHWLþQLKDOL
umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
-VLQWHWLþQLKDOLXPHWQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko
uporablja kot podloga.

Specialne tkanine; taftane
tkaQLQHþLSNHWDSLVHULMH
pozamentarija; vezenine; razen
za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.

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

(2)

- Druge
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(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5805

5RþQRWNDQHWDSiserije (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z
GUREQLPLQNULåQLPYERGRP 
YNOMXþQR]NRQIHNFLRQLUDQLPL

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

5810

9H]HQLQDYPHWUDåLWUDNRYLKDOL
motivih

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

5901

7HNVWLOQLPDWHULDOLSUHYOHþHQL]
lepilom ali škrobnimi snovmi,
ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene;
tkanine za risanje; projektno
platno; kanafas, pripravljen za
slikanje; toge tkanine
(buckram) in podobni tekstilni
materiali, ki se uporabljajo za
izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

(4)

Stran

2476 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

5902

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

(2)

(3)

Kord tkanine za avtomobilske
SODãþHL]SUHMHL]QDMORQD
poliestra ali viskoznega rajona,
velike trdnosti:
-=YVHEQRVWMRGRYNOMXþQR
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

,]GHODYDL]NHPLþQLK
materialov ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali,
impregnirani, premazani,
SUHYOHþHQLDOLSUHNULWLDOL
ODPLQLUDQLVSODVWLþQLPL
masami, razen tistih iz tar. št.
5902

Izdelava iz preje.

5904

/LQROHMYNOMXþQR]UH]DQLPY
oblike; talna prekrivala na
tekstilni podlagi, premazani,
prevleþHQLDOLSUHNULWLYNOMXþQR
z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje. (7)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih
surovin:

5903

ali

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

- Impregnirane, premazane,
SUHYOHþHQHDOLSUHNULWHDOL
ODPLQLUDQH]JXPRSODVWLþQLPL
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-VLQWHWLþQLKDOLXPHWQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.

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

(2)

(3)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima
DOLNRQþQLPDSRVWRSNRPD NRW
VRUD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost proti
NUþHQMXWUDMQDNRQþQDREGHODva, obogatitev, impregnacija,
popravljanje in odstranjevanje
vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega
47,5 % cene izdelka franko
tovarna.
5906

5907
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Gumirani tekstilni materiali,
razen tistih iz tar. št. 5902:
-3OHWHQLDOLNYDþNDQLmateriali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

-'UXJLPDWHULDOLL]VLQWHWLþQH
filament preje, ki YVHEXMHYHþ
kot 90 mas. % tekstilnih
materialov

,]GHODYDL]NHPLþQLK
materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

7HNVWLOQLPDWHULDOLGUXJDþH
impregnirani, premazani,
SUHYOHþHQLDOLSUHNULWLSODWQD
slikana za odrske kulise,
tkanine za ateljeje in podobne
namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima
DOLNRQþQLPDSRVWRSNRPD NRW
VRUD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost proti
NUþHQMXWUDMQDNRQþQDREGHODva, obogatitev, impregnacija,
popravljanje in odstranjevanje
vozlov), pod pogojem, da
vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega
47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

5908

5909 do
5911

(2)

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

ali

Stenji iz tekstila, tkani,
prepleteni ali pleteni, za
VYHWLONHSHþLYåLJDOQLNHVYHþH
LSGåDULOQHPUHåLFH]DSOLQVNR
razsvetljavo in cevasto pleteni
materiali za plinske svetilke,
impregnirani ali
neimpregnirani:
-äDULOQHPUHåLFH]DSOLQVNR
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

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

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
-'LVNLDOLREURþL]DSROLUDQMH
razen iz kOREXþHYLQHL]WDUãW
5911

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

- Tkanine, ki se uporabljajo pri
izdelavi papirja ali v druge
WHKQLþQHQDPHQHSRGORåHQHDOL
QHSRGORåHQHVNOREXþHYLQR
SUHYOHþHQHDOLSUHNULWHDOLQH
cevaVWHDOLQHVNRQþQH]HQRDOL
YHþRVQRYDPLLQDOLYRWNL
DOLUDYQRWNDQH]YHþRVQRYDPL
in/ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
-- preja iz
politetrafluoretilena,(8)
--SUHMHYHþQLWQHL]
poliamida, prekrite,
LPSUHJQLUDQHDOLSUHYOHþHQHV
fenolno smolo,
--SUHMHL]VLQWHWLþQLKWHNVWLOQLK
YODNHQL]DURPDWLþQLK
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
--SUHMHL]VLQWHWLþQLKWHNVWLOQLK
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
RMDþHQH]DNULOQRSUHMR(8)
-- kopoliestrskih
monofilamentov iz poliestra
in smole iz tereftalne kisline
in 1.4-cikloheksandietanola in
izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih in

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

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

QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
predelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPaterialov ali
tekstilne kaše.

60. pgl.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih in
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
obdelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

3OHWHQLDOLNYDþNDQLPDWHULDOL

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
obdelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

61. pgl.

ex 62. pgl.
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2EODþLODLQSULERU]DREODþLOD
SOHWHQLDOLNYDþNDQL
- Dobljeni s šivanjem ali
GUXJDþQLPVHVWDYOMDQMHPL]
GYHKDOLYHþNRVRYSOHWHQHDOL
NYDþNDQHWNDQLQHNLMHXUH]DQD
YGRORþHQRREOLNRDOL
neposredno pridobljena v
GRORþHQRREOLNR

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
obdelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

2EODþLODLQSULERU]DREODþLOD
UD]HQSOHWHQLKLQNYDþNDQLK
izdelkov; razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ali

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

(3)

ali

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

2EODþLODLQSULERU]DREODþLOD
]DåHQVNHGHNOLFHLQGRMHQþNH
vezeni

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

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz
WNDQLQSUHYOHþHQLKVIROLMRL]
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
,]GHODYDL]QHSUHYOHþHQH
WNDQLQHþHYUHGQRVW
XSRUDEOMHQHQHSUHYOHþHQH
tkanine ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna. (9)

6213 in
6214

5REþNLãDOLRJULQMDODUXWH
QDJODYQHUXWHWDQþLFHLQ
podobni izdelki:
- Vezeni

(9)

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi tiskanje,
spremljano z najmanj dvema
SULSUDYOMDOQLPDDOLNRQþQLPD
postopkoma (kot so
UD]PDãþHYDQMHEHOMHQMH
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
RGSRUQRVWSURWLNUþHQMXWUDMQD
NRQþQDREGHODYDRERJDWLWHY
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost vse
uporabljene netiskane tkanine
iz tar. št. 6213 in 6214 ne
presega 47,5 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

6217

Št.

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

(2)

(3)

ali

'UXJJRWRYSULERU]DREODþLOD
GHOLREODþLODOLSULERUD]D
REODþLODUD]HQWLVWih iz tar. št.
6212:
- Vezeni

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

- Ognjeodporna oprema iz
WNDQLQSUHYOHþHQLKVIROLMo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
,]GHODYDL]QHSUHYOHþHQH
tkanine, pod pogojem, da
vrednost uporabljene
QHSUHYOHþHQHWNDQLQHQH
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

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

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena-izrabljena
REODþLODLQL]UDEOMHQLWHNVWLOQL
izdelki; krpe; razen za:

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

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi
izdelki za notranjo opremo:
-,]NOREXþHYLQHDOLL]QHWNDQLK
materialov

- Drugi:
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Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

(4)

Stran

2482 / Št. 29 / 4. 4. 2002
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

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

(2)

-- vezeni

(3)

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

-- drugi

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

6305

9UHþHLQYUHþNH]DSDNLUDQMH
blaga

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
-XPHWQLKDOLVLQWHWLþQLK
rezanih vlaken, nemikanih ali
QHþHVDQLKDOLNDNRGUXJDþH
obdelanih za predenje, ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
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: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
-NHPLþQLKPDWHULDORYDOL
tekstilne kaše.

- Drugi

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

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
YNOMXþQR]PRGQLPLNURML]D
REODþLOD

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

6308

Garniture, ki so sestavljene iz
NRãþNRYWNDQLQLQSUHMHV
priborom ali brez njega, za
izdelavo preprog in pregrinjal,
tapiserij, vezenih namiznih
prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljene
v zavitkih za prodajo na drobno
NRQþQHPXSRUDEQLNXEUH]
predhodnega pakiranja v
PDQMãRHPEDODåR

Vsak sestavni del ali izdelek
v garnituri mora izpolnjevati
SUDYLORNLEL]DQMYHOMDORþH
ne bi bil v garnituri. Sestavni
deli ali izdelki brez porekla pa
VHODKNRYNOMXþLMRþHQMLKRYD
skupna vrednost ne presega
15 % cene garniture franko
tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

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

(1)

(2)

(3)

ali

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni
izdelki; deli teh izdelkov; razen
za:

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

6406

Deli obutve;YORåNL]DREXWHY
vstavki za pete in podobni
L]GHONLJDPDãHRYLMDþLLQ
podobni izdelki in njihovi deli

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

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga
pokrivala ter njihovi deli; razen
za:

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

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
NOREXþHYLQHL]GHODQHL]WXOFHY
VWRåFHYLQGUXJLKL]GHONRYL]
WDUãWYNOMXþQRWXdi s
SRGORåHQLPLDOLRNUDãHQLPL

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
SOHWHQLDOLNYDþNDQLDOLL]GHODQL
L]þLSNHNOREXþHYLQHDOLGUXJLK
WHNVWLOQLKPHWUDåQLKPDWHULDORY
UD]HQL]WUDNRY YNOMXþQRV
SRGORåHQLmi ali okrašenimi;
PUHåLFH]DODVHL]NDNUãQHJD
NROLPDWHULDODYNOMXþQRV
SRGORåHQLPLDOLRNUDãHQLPL

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

'HåQLNLVRQþQLNLVSUHKDMDOQH
palice, palice-VWROþNLELþL
NRUREDþLLQQMLKRYLGHOLUD]Hn
za:

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

6601

'HåQLNLLQVRQþQLNL YNOMXþQRV
palicami-GHåQLNLYUWQLPL
GHåQLNLLQSRGREQLPLGHåQLNL

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

67. pgl.

Preparirano perje in puh in
izdelki iz perja in puha; umetno
cvetje; lasuljarski izdelki

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

ex 68. pgl.

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

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

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega
skrilavca.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

ali

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljuGHYNOMXþQR]
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
YNOMXþQR]DJORPHULUDQRDOL
rekonstituirano).

69. pgl.

.HUDPLþQLL]GHONL

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

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen
za:

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

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
HPDMOLUDQRDOLGUXJDþH
obdelano, neokvirjeno in ne
spojeno z drugimi materiali:
-3RGODJDL]VWHNOHQHSORãþH
SUHYOHþHQDVWDQNRL]RODFLMVNR
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

,]GHODYDL]QHSUHYOHþHQH
SRGODJHL]VWHNOHQHSORãþHL]
tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7007

Varnostno steklo iz kaljenega
ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7008

9HþSODVWQi panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem
DOLEUH]QMHJDYNOMXþQRWXGL]
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

(1)

7010

Poimenovanje blaga

Št.

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

(2)

(3)

Baloni, steklenice, kozarci,
lonci, fiole, ampule in druge
posode iz stekla, za transport ali
pakiranje blaga; stekleni
NR]DUFL]DYODJDQMHþHSL
pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

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

ali

ali
Rezanje steklenih izdelkov
pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih
nerazrezanih steklenih
izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se
uporabljajo za mizo, v kuhinji,
za toaletne namene, v pisarnah,
izdelki za notranjo dekoracijo
in podobne namene (razen tistih
iz tar. št. 7010 ali 7018)
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Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov
pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih
nerazrezanih steklenih
izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
ali
5RþQRRNUDãHYDQMH UD]HQ
VLWRWLVND URþQRSLKDQLK
steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
XSRUDEOMHQLKURþQRSLKDQLK
steklenih izdelkov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken
(razen preje)

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

ex 71. pgl.

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
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ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
VRUWLUDQLLQ]DþDVQRQDQL]DQL
]DUDGLODåMHJDWUDQVSRUWD

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi
kamni (naravni, VLQWHWLþQLDOL
rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih
ali poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. 7106, 7108 in 7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali
NHPLþQDVHSDUDFLMDSOHPHQLWLK
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz
tar. št. 7106, 7108 ali 7110
med seboj ali z navadnimi
kovinami.

- Polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.

ex 7107,
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali
kultiviranih biserov, dragih ali
poldragih kamnov (naravnih,
VLQWHWLþQLKDOLUHNRQVWUXLUDQLK

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

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.
ali
Izdelava iz delov navadne
kovine, neprekritih ali
QHSUHYOHþHQLKVSOHPHQLWLPL
kovinami, pod pogojem, da
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
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ex 72. pgl.

äHOH]RLQMHNORUD]HQ]D

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

7207

3ROL]GHONLL]åHOH]DDOL
nelegiranega jekla

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

7208 do
7216

3ORãþDWLYDOMDQLL]delki, palice,
NRWQLNLLQSURILOLL]åHOH]DDOL
nelegiranega jekla

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

7217

äLFDL]åHOH]DDOLQHOHJLUDQHJD
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Poli]GHONLSORãþDWRYDOMDQL
izdelki, palice, kotniki in profili
iz nerjavnega jekla

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

7223

äLFDL]QHUMDYQHJDMHNOD

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7218.

ex 7224,
7225 do
7228

PolL]GHONLSORãþDWRYDOMDQL
izdelki, toplo valjane palice v
ohlapno navitih kolobarjih,
kotniki in profili iz drugih
legiranih jekel; votle palice za
svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

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

7229

äLFDL]GUXJLKOHJLUDQLKMHNHO

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7224.

ex 73. pgl.

,]GHONLL]åHOH]DLQMHNODUD]HQ
za:

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

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7206.

7302

'HOL]DåHOH]QLãNHLQ
WUDPYDMVNHWLUHL]åHOH]DDOL
jekla; tirnice, vodila in zobate
WLUQLFHNUHWQLãNLMH]LþNL
NULåLãþDVSRMQHSDOLFHLQGUXJL
deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, WLUQDOHåLãþDNOLQL]D
WLUQDOHåLãþDSRGORåQHSORãþH
SULþYUãþHYDOQHSORãþLFH
GLVWDQþQHSDOLFHGUXJLGHOL
posebej konstruirani za
postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7206.

ali
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7304,
7305 in
7306

Cevi in YRWOLSURILOLL]åHOH]D
UD]HQL]OLWHJDåHOH]D DOLMHNOD

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

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega
jekla (ISO št. X5CrNiMo
 VHVWDYOMHQL]YHþGHORY

6WUXåHQMHYUWDQMHãLULWHY
lukenj, izrezovanje navojev,
urezovanje in peskanje
kovanih polizdelkov, pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

7308

.RQVWUXNFLMH UD]HQPRQWDåQLK
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za
]DSRUQLFHVWROSLSUHGDOþQL
stebri, strehe, strešna ogrodja,
vrata in okna ter okviri zanje,
pragovi za vrata, roloji, ograje
LQVWHEUL L]åHOH]DDOLMHNOD
SORþHYLQHSDOLFHSURILOL
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
NRQVWUXNFLMDKL]åHOH]DDOL
jekla

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Zvarjeni kotniki in profili iz
tar. št. 7301 se ne smejo
uporabiti.

ex 7315

Verige zoper drsenje

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

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen
za:

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

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

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

7402

Nerafiniran baker; bakrene
anode za elektrolizo

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

7403

Rafiniran baker in bakrove
zlitine, surovi:
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- Rafinirani baker

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

- Bakrove zlitine in rafinirani
baker, ki vsebuje druge
elemente

Izdelava iz rafiniranega
surovega bakra ali bakrovih
odpadkov in ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

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

7405

Predzlitine bakra

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

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen
za:

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

7501 do
7503

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

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

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

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

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektronsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.
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7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

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

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
WNDQLQUHãHWNPUHåRJUDM
WNDQLQ]DRMDþDQMHLQSRGREQLK
PDWHULDORY YNOMXþQR]
QHVNRQþQLPLWUDNRYL L]
DOXPLQLMDVWHåLFHLQ
ekspandirane kovine iz
aluminija

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetNHPUHåHRJUDMHWNDQLQH]D
RMDþDQMHLQSRGREQLPDWHULDOL
YNOMXþQRWXGL]QHVNRQþQLPL
WUDNRYL L]DOXPLQLMDVWHåLFH
ali ekspandirane kovine iz
aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

6YLQHFLQVYLQþHQLL]GHONL
razen za:

7801

Surovi svinec:

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

- Rafiniran svinec

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

- Drugi

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Ne smejo se uporabiti odpadki
in ostanki iz tar. št. 7802.

7802

6YLQþHQLRGSDGNLLQRVWDQNL

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

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Ne smejo se uporabiti
odpadki in odpadki iz tar. št.
7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

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

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki;
razen za:

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

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št.
izdelka.Ne smejo se uporabiti
odpadki in ostanki iz tar. št.
8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki;
drugi kositrni izdelki

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

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine;
obdelane; njihovi izdelki

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

- Druge

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

ex 82. pgl.

2URGMHQRåDUVNLL]GHONLåOLFH
in vilice iz navadnih kovin;
njihovi deli iz navadnih kovin;
razen za:

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

8206

2URGMHL]GYHKDOLYHþWDUãW
8202 do 8205, v garniturah za
SURGDMRQDGUREQRNRQþQHPX
porabniku brez predhodnega
SDNLUDQMDYPDQMãRHPEDODåR

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. od 8202 do 8205. Vendar
pa se orodje iz tar. št. od 8202
do 8205 lahko vstavi v
garniturHþHQMLKRYDVNXSQD
vrednost ne presega 15 %
cene garniture franko tovarna.
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8207

,]PHQOMLYDRURGMD]DURþQH
obdelovalne priprave na
PHKDQLþQLSRJRQDOLEUH]QMHJD
ali za obdelovalne stroje (npr.:
za stiskanje, kovanje,
vtiskovanje, prerezovanje,
narezovanje in vrezovanje
QDYRMHYYUWDQMHSRYHþHYDQMH
odprtine s strganjem,
SUHYODþHYDQMHUH]NDQMH 
YNOMXþQR]PDWULFDPL]D
L]YODþHQMHDOLL]WLVNDQMHNRYLQH
in orodja za vrtanje kamna in
zemlje

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

8208

1RåLLQUH]LOD]DVWURMHDOL
PHKDQLþQHSULSUDYH

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

ex 8211

1RåL]UH]LOLQD]REOMHQLPLDOL
QHQD]REOMHQLPL YNOMXþQR]
YUWQDUVNLPLQRåL UD]HQQRåHY
iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
/DKNRSDVHXSRUDELMRURþDML
in rezila iz navadnih kovin.

8214

'UXJLQRåDUVNLL]GHONL QSU
VWURML]DVWULåHQMHPHVDUVNHDOL
NXKLQMVNHVHNDþH mesarske
VHNLUHLQQRåL]DVHNOMDQMH
PHVDQRåL]DSDSLU JDUQLWXUH
in priprave za manikiranje in
SHGLNLUDQMH YNOMXþQRVSLOLFDPL
za nohte)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko pa se upoUDELMRURþDML
iz navadnih kovin.

8215

äOLFHYLOLFH]DMHPDONHåOLFH
za peno, lopatice za serviranje
NRODþHYQRåL]DULEHQRåL]D
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
/DKNRSDVHXSRUDELMRURþDML
iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih
kovin; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.
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ex 8302

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo tudi
drugi materiali iz tar. št. 8302
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz
navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo tudi
drugi materiali iz tar. št. 8306,
þHQMLKRYDVNXSQDYUHGQRVWQH
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 84. pgl.

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

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

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

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št.
izdelka.(12)

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

8402

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

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

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo,
razen kotlov iz tar. št. 8402, in
SRPRåQHQDSUDYH]DNRWOH]D
centralno kurjavo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št.,razen iz tar.
št. 8403 in 8404.

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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8407

Batni motorji z notranjim
]JRUHYDQMHPQDYåLJV
VYHþNDPL]L]PHQLþQLPDOL
vrtilnim gibanjem bata

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

8408

Batni motorji z notranjim
]JRUHYDQMHPQDYåLJV
kompresijo (dizelski ali
poldizelski motorji)

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

8409

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

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

7ODþQHþUSDONH]URWDFLMVNLP
gibanjem

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

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

ex 8414

Industrijski ventilatorji in
podobno

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

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

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon
in elementi za spreminjanje
WHPSHUDWXUHLQYODåQRVWL
YNOMXþQRVVWURMLSULNDWHULK
YODåQRVWLQLPRJRþHSRVHEHM
regulirati

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.
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8418

Hladilniki, zamrzovalniki in
druge naprave za hlajenje ali
]DPU]RYDQMHHOHNWULþQLLQ
GUXJLWRSORWQHþUSDONH
GUXJDþQHRGNOLPDWL]DFLMVNLK
naprav iz tar. št. 8415

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

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

ex 8419

Stroji in naprave za lesno
industrijo, za proizvodnjo
papirne mase, papirja in
kartona

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420

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

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8423

Tehtnice – tehtalne naprave
UD]HQWHKWQLF]REþXWOMLYRVWMR
GRYNOMXþQRFHQWLJUDPRY
J YNOMXþQRVVWURML]D
štetje in kontrolo, ki delujejo na
SRGODJLPHUMHQMDPDVHXWHåL]D
tehtnice vseh vrst

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

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

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
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

Stran
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6DPRYR]QLEXOGRåHUML
angledozerji, grejderji,
ravnalniki, skreperji, bagri,
nakladalniki z lopato, stroji za
nabijanje in cestni valjarji,
samovozni:
- Cestni valjarji

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

8430

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

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo
L]NOMXþQRDOLSUHWHåQRV
cestnimi valjarji

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

8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih
materialov ali za proizvodnjo
ali dodelavo papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.
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jim da status blaga s poreklom
(3)

8441

Drugi stroji za predelavo
papirne mase, papirja ali
kartona, YNOMXþQRVVWURML]D
rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

3RPRåQLVWURML]DXSRUDERV
stroji iz tar. št. 8444 in 8445

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

8452

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

8456
do
8466

29 / 4. 4. 2002 / Stran 2497

ali

- Šivalni stroji (samo lockstitch), z glavami, z maso do
16 kg brez motorja oziroma do
17 kg z motorjem

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

- Drugi

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

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

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

(4)

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

Stran
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8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni
VWURMLUDþXQVNLVWURMLVWURML]D
avtomatsko obdelavo podatkov,
UD]PQRåHYDOQLVWURMLVWURML]D
spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne
NRYLQPRGHOQHSORãþHPRGHOL
za kalupe, kalupi za kovino
(razen kalupov za ingote),
kovinske karbide, steklo,
mineralne materiale, gume ali
SODVWLþQHPDVH

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

8482

.RWDOQLOHåDML

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

8484

Tesnila iz kovinskih listov,
kombinirana z drugim
PDWHULDORPDOLL]GYHKDOLYHþ
plasti kovine; garniture tesnil,
UD]OLþQHSRVHVWDYLPDWHULDODY
YUHþNDKRYLWNLKDOLSRGREQLK
pakiranjih; mehanska tesnila

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

8485

'HOLVWURMHYEUH]HOHNWULþQLK
SULNOMXþNRYL]RODWRUMHYWXOMDY
NRQWDNWRYDOLGUXJLKHOHNWULþQLK
delov, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

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

ex 85. pgl.

(OHNWULþQLVWURMLLQRSUHPDWHU
njihovi deli; aparati za
snemanje ali reprodukcijo slike
in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

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

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

8501

(OHNWURPRWRUMLLQHOHNWULþQL
generatorji (razen generatorskih
agregatov)

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.
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8502

(OHNWULþQLJHQHUDWRUVNLDJUHJDWL
in rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in
8503 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 8504

Napajalniki za stroje za
DYWRPDWLþQRREGHODYR
podatkov

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

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
]YRþQLNLYNOMXþQR]]YRþQLNLY
]YRþQLKRPDULFDK
avGLRIUHNYHQþQLHOHNWULþQL
RMDþHYDOQLNLHOHNWULþQLVHVWDYL
]DRMDþHYDQMH]YRND

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

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

8519

Gramofoni z vgrajenim
RMDþHYDOQLNRPDOLEUH]QMHJD
JODVEHQLDYWRPDWLQDSORãþH
kasetni magnetofoni in drugi
aparati za reprodukcijo zvoka,
ki nimajo vgrajene naprave za
snemanje zvoka

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

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

8520

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

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

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30 % cene izdelka franko
tovarna.
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8521

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

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

8522

Deli in pribor uporabni
predvsem ali v glavnem z
aparati iz tar. št. 8519 do 8521

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

8523

Pripravljeni neposneti nosilci
]D]YRþQDVQHPDQMDDOL
podobna snemanja drugih
fenomenov, razen izdelkov iz
37. poglavja

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

8524

3ORãþHWUDNRYLLQGUXJLSRVQHWL
nosilci z zvRþQLPLLQGUXJLPL
SRGREQLPLIHQRPHQLYNOMXþQR
z matricami in galvanskimi
RGWLVL]DSURL]YRGQMRSORãþ
razen izdelkov iz 37. poglavja:

8525

- Matrice in galvanski odtisi za
SURL]YRGQMRSORãþ

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo
ali televizijo, vkljuþQR]RGGDMniki z vgrajenim sprejemnikom
ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za
VQHPDQMHSRVDPLþQLKVOLNLQ
druge videosnemalne kamere;
digitalni fotoaparati

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

ali

(4)

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

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.
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8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

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

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali
radiodifuzijo, YNOMXþQRV
sprejemniki, kombiniranimi v
istem ohišju z aparatom za
snemanje ali reprodukcijo
zvoka ali z uro

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

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

8529

'HOLNLVRL]NOMXþQRDOL
SUHWHåQRQDPHQjeni za uporabo
z aparati iz tar. št. 8525 do
8528:
-,]NOMXþQRDOLSUHWHåQR
primerni za uporabo pri
aparatih za videosnemanje in
reprodukcijo slike

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

- Drugi

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.
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8535
in
8536

(OHNWULþQLDSDUDWL]DYNODSOMDQMH
LQL]NODSOMDQMHDOL]DãþLWR
HOHNWULþQLKWRNRNURJRYDOL]D
SRYH]DYR]HOHNWULþQLPL
tokokrogi ali znotraj njih

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

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

8537

7DEOHSORãþH pulti, mize,
omare in druge osnove,
RSUHPOMHQH]GYHPDDOLYHþ
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536,
]DHOHNWULþQRNUPLOMHQMHDOL
UD]GHOMHYDQMHHOHNWULþQHJDWRND
YNOMXþQRVWLVWLPL]YJUDMHQLPL
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za
QXPHULþQR krmiljenje, razen
telefonskih central iz tar. št.
8517

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

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

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrH]DQHYþLSH

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

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

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8541 in
8542 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

- Monolitsko integrirana vezja

ali
Postopek razprševanja (pri
þHPHUVRLQWHJULUDQDYH]MD
oblikovana na polprevodniški
podlagi s selektivno uvedbo
ustreznega topila (dopant)), ne
glede na to, ali je to vezje

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

ali

(4)

sestavljeno in/ali testirano v
GUåDYLNLQLGUåDYDQDYHGHQD
YLQþOHQX
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8541 in
8542 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

8544

I]ROLUDQDåLFD YNOMXþQR]
ODNLUDQRåLFRDOLHOHNWUROLWVNR
RNVLGLUDQRåLFR NDEOL
YNOMXþQR]NRDNVLDOQLPLNDEOL 
LQGUXJLL]ROLUDQLHOHNWULþQL
vodniki, s konektorjem ali brez
QMHJDNDEOLL]RSWLþQLKYODNHQ
L]GHODQLL]SRVDPLþQR
RSODãþHQLKYODNHQNRPELnirani
]HOHNWULþQLPLYRGQLNLDOLQHV
konektorjem ali brez njega

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

8545

Ogljene elektrode, ogljene
ãþHWNHRJOMH]DåDUQLFHRJOMH
za baterije in drugi izdelki iz
grafita ali drugega oglja, s
kovino ali brez nje, za
HOHNWULþQHQDPHQH

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

8546

(OHNWULþQLL]RODWRUMLL]
kakršnega koli materiala

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

8547

,]ROLUQLGHOL]DHOHNWULþQHVWURMH
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med
VWLVNDQMHPL]NOMXþQR]DUDGL
vezave, razen izolatorjev iz tar.
ãWFHYL]DHOHNWULþQH
vodnike in spojke zanje, iz
QDYDGQLKNRYLQREORåHQH]
izolirnim materialom

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.
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8548

Odpadki in ostanki primarnih
celic, primarnih baterij in
HOHNWULþQLKDNXPXODWRUMHY
iztrošene primarne celice;
iztrošene primarne baterije in
L]WURãHQLHOHNWULþQL
DNXPXODWRUMLHOHNWULþQLGHli
strojev ali aparatov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
åHOH]QLãNLLQWUDmvajski tirni
sklopi in pribor ter njihovi deli;
PHKDQLþQDLQHOHNWURPHKDQVND
signalna oprema za promet
vseh vrst; razen za:

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

8608

äHOH]QLãNLLQtramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanska
YNOMXþQR]HOHNWURPHKDQVNLPL 
oprema za signalizacijo,
varnost, nadzor in upravljanje
SURPHWDYåHOH]QLãNHP
tramvajskem in cestnem
prometu, prometu na notranjih
YRGQLKSRWHKSDUNLULãþLKOXNDK
DOLOHWDOLãþLK njihovi deli

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

ex 87. pgl.

9R]LODUD]HQåHOH]QLãNLKDOL
tramvajskih tirnih vozil, ter
njihovi deli in pribor; razen za:

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

8709

6DPRYR]QLGHORYQLYR]LþNL
brez naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo
YWRYDUQDKVNODGLãþLKOXNDKDOL
QDOHWDOLãþLK]DSUHYR]EODJDQD
NUDWNLKUD]GDOMDKYOHþQD
vozila, ki se uporabljajo na
SHURQLKåHOH]QLãNLKSRVWDMGHOL
navedenih vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
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, YNOMXþQRV
tistimi, ki so opremljena z
RERURåLWYHQLPLVUHGVWYLLQ
njihovi deli

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

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30 % cene izdelka franko
tovarna.
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jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
SRPRåQLPPRWRUMHP]ERþQR
SULNROLFRDOLEUH]QMHERþQH
prikolice:
- Z batnim motorjem z
notranjim zgorevanjem z
L]PHQLþQLPJLEDQMHPEDWDV
prostornino cilindra:
--GRYNOMXþQRFP3

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

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

-- nad 50 cm3

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

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

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

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
tar. št. 8714.

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

- Drugi

ex 8712

.ROHVDEUH]NURJOLþQLKOHåDMHY

Stran
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8715

2WURãNLYR]LþNLLQQMLKRYLGHOL

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

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

8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

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

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in
njihovi deli; razen za:

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

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarãWYNOMXþQR]
drugimi materiali iz tar. št.
8804.

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

8805

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

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

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

89. pgl.

Ladje, þROQLLQSODYDMRþH
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Ne sme se uporabljati
ladijskih trupov iz tar. št.
8906.

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

ex 90. pgl.

2SWLþQLIRWRJUDIVNL
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski
ali kirurški instrumenti in
aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar. št., razen iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
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

2SWLþQDYODNQDLQVQRSL
RSWLþQLKYODNHQNDEOLL]
RSWLþQLKYODNHQUD]HQWLVWLKL]
WDUãWOLVWLLQSORãþHL]
SRODUL]LUDMRþHJDPDWHULDODOHþH
YNOMXþQRVNRQWDNWQLPL
OHþDPL SUL]PH]UFDODLQGUXJL
RSWLþQLHOHPHQWLL]NDNUãQHJD
koli materiala, nemontirani,
UD]HQWDNLKRSWLþQR
neobdelanih steklenih
elementov

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

9002

/HþHSUL]PH]UFDODLQGUXJL
RSWLþQLHOHPHQWLL]NDNUãQHJD
koli materiala, montirani, ki so
deli ali pribor instrumentov ali
DSDUDWRYUD]HQWDNLKRSWLþQLK
neobdelanih steklenih
elementov

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

9004

2þDODQDRþQLNLLQSRGREni
L]GHONLNRUHNWLYQL]DãþLWQLDOL
drugi

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

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
REMHNWLYRPD RSWLþQLWHOHVNRSL
in njihova stojala, razen
astronomskih refrakcijskih
teleskopov in njihovih
podstavkov

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

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

ex 9006

Fotografski aparati (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
EOLVNRYQHåDUQLFHUD]HQ
EOLVNRYQLKåDUQLF]HOHNWULþQLP
YåLJRP

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

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30 % cene izdelka franko
tovarna.
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9007

Kinematografske kamere in
projektorji, YNOMXþQRVWLVWLPL]
vdelanimi aparati za snemanje
ali reprodukcijo zvoka

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

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

9011

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

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

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti
in aparati

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

9015

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

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

9016

7HKWQLFH]REþXWOMLYRVWMRGR
YNOMXþQRFHQWLJUDPRY
(0,05g ]XWHåPLDOLEUH]QMLK

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

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9017

Instrumenti in aparati za
ULVDQMHR]QDþHYDQMHDOL
PDWHPDWLþQRUDþXQDQMH QSU
risalni aparati, pantografi,
kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska
UDþXQDODUDþXQDODYREOLNL
RNURJOHSORãþH URþQL
LQVWUXPHQWL]DPHUMHQMHGROåLQH
(npr. merilne palice in trakovi,
mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

9018

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

9019

Št.
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jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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

- Zobozdravniški stoli z
vgrajenimi zobozdravniškimi
napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz
NDWHUHNROLWDUãWYNOMXþQR]
materiali iz tar. št. 9018.

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

- Drugi

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

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

Aparati za mehanoterapijo;
DSDUDWL]DPDVDåRDSDUDWL]D
psihološka testiranja; aparati za
ozonoterapijo, kisikoterapijo,
aerosolno terapijo, umetno
dihanje in drugi terapevtski
dihalni aparati;

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

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

Stran
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(1)

Poimenovanje blaga

(2)

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

ali

9020

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

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

9024

Stroji in aparati za preskušanje
WUGRWHQDWH]QHWODþQHWUGQRVWL
HODVWLþQRVWLDOLGUXJLK
mehanskih lastnosti materiala
(npr. kovin, lesa, tekstilnega
PDWHULDODSDSLUMDSODVWLþQH
mase)

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

9025

Hidrometri in podobni
merilniki, termometri,
pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije
WHKLQVWUXPHQWRY]PRåQRVWMR
registriranja ali brez nje

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

9026

Instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo pretoka,
nivoja, tlaka ali drugih
VSUHPHQOMLYLKYHOLþLQSUL
WHNRþLQDKDOLSOLQLK QSU
merilniki pretoka, kazalniki
nivoja, manometri, merilniki
NROLþLQHWRSORWH UD]HQ
instrumentov in aparatov iz tar.
št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

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

9027

Instrumenti in aparati za
IL]LNDOQHDOLNHPLþQHDQDOL]H
(npr. polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti,
raztezanja, površinske napetosti
in podobno; instrumenti in
aparati za merjenje ali
kontroliranje toplote, zvoka ali
VYHWOREH YNOMXþQR]
espozimetri); mikrotomi

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

9028

Merilniki porabe ali
SURL]YRGQMHSOLQRYWHNRþLQDOL
HOHNWULþQHHQHUJLMHYNOMXþQR]
merilniki za njihovo umerjanje:

(4)

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

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

- Deli in pribor

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

- Drugi

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

9029

Števci vrtljajev, števci
proizvodnje, taksimetri,
kilometrski števci, števci
korakov in podobno; kazalniki
hitrosti in tahometri, razen
WLVWLKNLVHXYUãþDMRYWDUãW
9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030

Osciloskopi, spektralni
analizatorji in drugi instrumenti
in aparati za merjenje ali
NRQWURORHOHNWULþQLKYHOLþLQ
razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa,
beta, gama, rentgenskih,
NR]PLþQLKDOLGUXgih
LRQL]LUDMRþLKVHYDQM

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

9031

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju;
projektorji profilov

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

9032

Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje

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

Deli in pribor (ki so uporabni z
UD]OLþQLPLDSDUDWLL]UD]OLþQLK
tar. št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za
stroje, naprave, instrumente ali
aparate iz 90. poglavja

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

9033
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ali

(4)

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

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

ali

(4)

ex 91. pgl.

Ure in njihovi deli; razen za:

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

9105

Druge ure

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

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

9109

Drugi urni mehanizmi,
kompletni in sestavljeni

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

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

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure),
nesestavljeni ali delno
sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
mehanizmi (za osebne ali druge
ure), sestavljeni, grobi urni
mehanizmi za osebne ali druge
ure

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih
materialov iz tar. št. 9114 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli
ohišij

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

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

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

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

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

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

-HUPHQþNLLQ]DSHVWQLFH]D
URþQHXUHLQGHOL]DMHUPHQþNH
in zapestnice:
-,]QDYDGQHNRYLQHYNOMXþQR]
SR]ODþHQLPLDOLSRVUHEUHQLPL
DOLL]NRYLQHSUHYOHþHQHV
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.

2URåMHLQVWUHOLYRQMXQLGHOLLQ
pribor

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

ex 94. pgl.

3RKLãWYRSRVWHOMQLQDåLPQLFH
QRVLOFL]DåLPQLFHEOD]LQHLQ
podobni polnjeni izdelki;
svetilke in pribor za njih, ki
niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljeni znaki z imeni in
SRGREQRPRQWDåQH]JUDGEH
razen za:

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

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno
ERPEDåQRWNDQLQRNDWHUHWHåD
ne presega 300g/m2

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka
ali
,]GHODYDL]ERPEDåQHWNDQLQH
NLMHåHSULSUDYOMHQD]D
uporabo z materiali iz tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem,
da:
- vrednost tkanine ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
XYUãþDMRYGUXJHWDUãWUD]HQ
tar. št. 9401 ali 9403.

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

ali

9405

Svetilke in pribor za njih,
vkljuþQR]UHIOHNWRUMLLQ
njihovimi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljene
SORãþLFH]LPHQLLQSRGREQRV
fiksiranim svetlobnim virom, in
njihovi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu

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

9406

0RQWDåQH]JUDGEH

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

ex 95. pgl.

,JUDþHUHNYL]LWL]DGUXåDEQH
igre in šport; njihovi deli in
pribor; razen za:

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

9503

'UXJHLJUDþH]PDQMãDQL
modeli in podobni modeli za
igro, tudi s pogonom,
sestavljanke, ]ORåHQNH
(puzzles) vseh vrst

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

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.
Za izdelavo glav za palice za
golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

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

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov
åLYDOVNHJDUDVWOLQVNHJDDOL
mineralnega izvora za rezljanje

Izdelava iz obdelanih
materialov za rezljanje iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 9603

0HWOHLQãþHWNH UD]HQPHWHOL]
SURWMDWHUãþHWNL]PDWHULDORY
podlasLþMHDOLYHYHULþMHGODNH 
PHKDQLþQHSULSUDYH]DþLãþHQMH
SRGRYURþQHEUH]PRWRUMD
VRERVOLNDUVNLYORåNLLQYDOML
brisalniki za pod in omele

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

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

ali

9605

Potovalni kompleti (neseserji)
za osebna toaletna sredstva,
ãLYDQMHDOLþLãþHQMHREXWYHDOL
obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti
SUDYLODNLEL]DQMYHOMDODþH
QHELELOYNOMXþHQYJDUQLWXUR
/DKNRSDVHYNOMXþLMRVHVWDYQi
deli ali izdelki brez porekla
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
15 % cene garniture franko
tovarna.

9606

*XPELJXPELSULWLVNDþL
zaklopni gumbi, gumbi za
VUDMFHJXPELNLVHãHREODþLMR
in drugi deli teh izdelkov;
QHGRNRQþDQLJXmbi

9608

6YLQþQLNLVNURJOLFRIORPDVWUL
LQR]QDþHYalci z vrhom iz polsti
ali drugega poroznega
materiala; nalivna peresa in
podobna peresa; peresa za
NRSLUDQMHSDWHQWQLVYLQþQLNL
SHUHVQLNLGUåDOD]DVYLQþQLNH
LQSRGREQDGUåDODGHOL
YNOMXþQRVNDSLFDPLLQ
ãþLSDONDPL QDYHGHQLK
izdelkov, razen tistih iz tar. št.
9609

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

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
WLVNDUVNREDUYRDOLGUXJDþH
pripravljeni za odtiskovanje,
YNOMXþQRVWUDNRYLQDNROHVLK
DOLYNDVHWDKEOD]LQLFH]DåLJH
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

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

ex 9613

9åLJDOQLNLSLH]R

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 9613 ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

ex 9614

7REDþQHSLSHLQJODYH]DSLSH

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

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

(4)
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 =DSRVHEQHSRJRMHY]YH]LVVSHFLILþQLPLSURFHVLJOHMXYRGQLRSRPELLQ
 =DSRVHEQHSRJRMHY]YH]LVVSHFLILþQLPLSURFHVLJOHMXYRGQRRSRPER
 2SRPEDNSRJODYMXGRORþDGDJUH]DSUHSDUDWHNLVHXSRUDEOMDMR]DEDUYDQMH katerega koli materiala ali ki se
XSRUDEOMDMR NRW VHVWDYLQH ]D SURL]YRGQMR EDUYLO SRG SRJRMHP GD QLVR XYUãþHQH Y GUXJR WDULIQR ãWHYLONR
32. poglavja.
 ,]UD]VNXSLQDSRPHQLNDWHULNROLGHOEHVHGLODWHWDULIQHãWHYLONHPHGGYHPDSRGSLþMHPD
(5) Za izGHONHNLVRVHVWDYOMHQLL]PDWHULDORYNLVRSRHQLVWUDQLXYUãþHQLYWDUãWGRLQSRGUXJLVWUDQLY
WDUãWGRVHWDRPHMLWHYXSRUDEOMDVDPR]DWLVWRVNXSLQRPDWHULDORYNLYL]GHONXSUHYODGXMHMRSRWHåL
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu
z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
  =D SOHWHQH DOL NYDþNDQH L]GHONH EUH] GRGDWND HODVWLNH DOL JXPH GREOMHQH V ãLYDQMHP DOL VHVWDYOMDQMHP NRVRY
SOHWHQLKDOLNYDþNDQLKWNDQLQ UH]DQLKDOLSOHWHQLKGLUHNWQRYREOLNH JOHMXYRGQRRSRPER
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31. 12. 2005
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

9VDNREUD]HFPHUL[PPGRYROMHQRRGVWRSDQMHSRGROåLQLMHPLQXVPP
oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z
QDMPDQMãR  WHåR  JUDPRY QD NYDGUDWQL PHWHU  ,PHWL  PRUD R]DGMH  V  WLVNDQLP
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali
NHPLþQLPLVUHGVWYLRSD]QRQDSUYLSRJOHG

2.

&DULQVNLRUJDQLGUåDYSRJRGEHQLFVLODKNRSULGUåLMRSUDYLFRGDVDPLWLVNDMRSRWUGLOD
DOLSDMLKGDMRWLVNDWLSRREODãþHQLPWLVNDUMHP9VOHGQMHPSULPHUXVHPRUDYVDN
obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno
ime in naVORY WLVNDUMD  DOL  R]QDND NLRPRJRþDQMHJRYRLGHQWLILNDFLMR2EUD]HF
PRUDLPHWLWXGLVHULMVNRãWHYLONRWLVNDQRDOLQHNLRPRJRþDQMHJRYRLGHQWLILNDFLMR

Stran
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
,]YR]QLN LPHSROQLQDVORYGUåDYD

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________
in
_______________________________________
 QDYHVWLGUåDYHVNXSLQHGUåDYDOLWHULWRULMH
3UHMHPQLN LPHSROQLQDVORYGUåDYD 
(navedba neobvezna)

'UåDYDVNXSLQDGUåDY
ali teritorij porekla
proizvodov
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

1DPHPEQDGUåDYDVNXSLQD
GUåDYDOLWHULWRULM

7. Opombe

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

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
,]YR]QLGRNXPHQW  äLJ
Tip............................Št........................
Carinski organ:........................................
'UåDYDDOLR]HPOMHL]GDMH..
..................................................................
..................................................................
Datum:.......................................................
..................................................................
(Podpis)

9. Bruto
WHåD NJ 
ali druga
merska
enota (l,
m3, itd.)

5DþXQL
(navedba
neobvezna)

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

Kraj in datum:...........................
....................................................
(Podpis)

(1) ýHEODJRQLSDNLUDQRQDYHGLWHãWHYLORL]GHONRYDOLQDYHGLWHYUD]VXWHPVWDQMX
 ,]SROQLWHVDPRþHWR]DKWHYDMRSUHGSLVLL]YR]QHGUåDYHDOLWHULWRULMD
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno,
da (1):
MHWRSRWUGLORUHVQLþQRL]GDOQDYHGHQFDULQVNL
RUJDQLQGDVRQDYHGEHNLMLKYVHEXMHWRþQH
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
YHURGRVWRMQRVWLLQWRþQRVWL JOHMSULORåHQHRSRPEH

15. VORåHQMH]DKWHYHN]DXJRWRYLWHYYHURGRVWRMQRVWL
LQWRþQRVWLWHJDSRWUGLOD
V ____________, dne_________________
V _________, dne_________________
äLJ
______________________________
(podpis)

äLJ
________________________________
(podpis)
---------------------------- 2]QDþL];XVWUH]QRQDYHGER

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako,
GDVHQDSDþQHQDYHGEHSUHþUWDMRLQSRSRWUHELGRGDMRSUDYLOQH9VDNRWDNRVSUHPHPERPRUDSRWUGLWLWisti, ki
MHSRWUGLORL]SROQLOLQMRRYHULWLFDULQVNHREODVWLGUåDYHDOLR]HPOMDL]GDMH
2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna
številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti poteJQMHQDYRGRUDYQDþUWD1HXSRUDEOMHQSURVWRUPRUD
ELWLSUHþUWDQWDNRGDMHGRGDMDQMHQDNQDGQLKSRGDWNRYRQHPRJRþHQR
%ODJRPRUDELWLRSLVDQRYVNODGXVWUJRYLQVNLPLRELþDMLWDNRQDWDQþQRGDVHODKNRLGHQWLILFLUD
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
,]YR]QLN LPHSROQLQDVORYGUåDYD

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni
strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
___________________________________________
in
_______________________________________
 QDYHVWLGUåDYHVNXSLQHGUåDYDOLWHULWRULMH
3UHMHPQLN LPHSROQLQDVORYGUåDYD 
(navedba neobvezna)

'UåDYDVNXSLQDGUåDY
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

1DPHPEQDGUåDYDVNXSLQD
GUåDYDOLWHULWRULM

7. Opombe

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

9. Bruto
5DþXQL
WHåD NJ DOL (navedba
druga
neobvezna)
merska
enota (l,
m3, itd.)

 ýHEODJRQLSDNLUDQRQDYHGLWHãWHYLORL]GHONRYDOLQDYHGLWHYUD]VXWHPVWDQMX
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
,=-$9/-$0GDWREODJRL]SROQMXMH]DKWHYDQHSRJRMH]DL]GDMRSULORåHQHJDSRWUGLOD
1$9$-$0RNROLãþLQHQDSRGODJLNDWHULKWREODJRL]SROQMXMH]DKWHYDQHSRJRMH
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
PRILAGAM naslednja dokazila (1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6(=$9(=8-(0GDERPQD]DKWHYRSULVWRMQLKRUJDQRYSUHGORåLOYVDGRGDWQDGRND]LODNL
MLKWLãWHMHMR]DSRWUHEQD]DL]GDMRSULORåHQHJDSRWUGLODLQ se zavezujem, da bom po potrebi
VRJODãDO GD WL RUJDQL RSUDYLMR NDNUãHQ NROL SUHJOHG PRMHJD NQMLJRYRGVWYD LQ RNROLãþLQ
izdelave omenjenega blaga;
3526,0]DL]GDMRSULORåHQHJDSRWUGLOD]DWREODJR
..................................................
(Kraj in datum)

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

---------------------------------------------1DSULPHUXYR]QLGRNXPHQWLSRWUGLODRSURPHWXUDþXQLL]MDYHSURL]YDMDOFDLWGNLVH
QDQDãDMRQDYL]GHODYLXSRUDEOMHQHL]GHONHDOLQDYHQDNHPVWDQMXSRQRYQRL]YRåHQREODJR

(1)
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PRILOGA IV
%HVHGLORL]MDYHQDUDþXQX
,]MDYDQDUDþunu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
$QJOHãNDLQDþLFD
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential
origin.
6ORYHQVNDLQDþLFD
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1)) izjavlja,
GDUD]HQþHQLGUXJDþHMDVQRQDYHGHQRLPDWREODJRSUHIHUencialno …. (2) poreklo.
/LWYDQVNDLQDþLFD
Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr. ...(1)) deklaruoja,
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ..... (2) preferencines kilmes prekes.
)UDQFRVNDLQDþLFD
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
1HPãNDLQDþLFD
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)
----------------------1.
KadarL]MDYRQDUDþXQXL]GHODSRREODãþHQLL]YR]QLNYVPLVOXþOHQDSURWRNRODPRUD
ELWLQDWHPPHVWXYSLVDQDãWHYLONDSRREODVWLODýHL]MDYHQDUDþXQXQHGDMHSRREODãþHQL
izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2.
Navedba porekla izdelkov.
3.
7HQDYHGEHVHODKNRL]SXVWLMRþHVRLQIRUPDFLMHåHQDVDPHPGRNXPHQWX
4.
*OHMWXGLSHWLRGVWDYHNþOHQDSURWRNROD.DGDUVHQH]DKWHYDSRGSLVL]YR]QLNDVH
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-09/2000-10
Ljubljana, dne 27. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1216.

Odlok o operativnem programu ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo za obdobje od
2002 do konca 2007

Na podlagi 49. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON, 86/99 – odl. US, 22/00 – ZJS in 82/01 –
odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o operativnem programu ravnanja z embalažo in
odpadno embalažo za obdobje od 2002 do
konca 2007
1. člen
S tem odlokom se določi operativni program varstva
okolja s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
(v nadaljnjem besedilu: operativni program).
2. člen
Operativni program vsebuje:
– zakonska in programska izhodišča za pripravo operativnega programa,
– analizo obstoječega stanja in ugotovitev ključnih problemov,
– opredelitev ciljev z okvirno dinamiko njihovega doseganja do konca leta 2007 in
– program ukrepov z določitvijo nosilcev, časovnim načrtom izvedbe in oceno stroškov.
3. člen
Program ukrepov iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
vsebinske sklope:
– zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže,
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– vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z odpadno
embalažo,
– doseganje deležev recikliranja in predelave odpadne
embalaže po posameznih vrstah materialov,
– vzpostavitev in delovanje sistema vračljive embalaže,
– preprečevanje zapostavljanja uvoženih izdelkov in oviranja trgovanja ali povzročanja motenj konkurenčnosti,
– upoštevanje standardov, izdanih v podporo izvajanju
zahtev na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
– vzpostavljanje ekonomskih instrumentov za doseganje ciljev,
– vključevanje ciljnih javnosti,
– vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema in
sistema poročanja in
– spremljanje in nadzor nad izvajanjem operativnega
programa.
4. člen
Za izvajanje operativnega programa so na osnovi naraščajočih količin odpadne embalaže do konca leta 2007 in
stroškov vzpostavitve in delovanja sistema ravnanja z odpadno embalažo ocenjeni stroški v višini okrog 55 milijard SIT.
Iz državnega proračuna se do konca leta 2007 nameni
predvidoma skupaj 220 milijonov SIT, in sicer zlasti na področju oblikovanja politike, dodatne institucionalne organiziranosti, spremljanja in nadzora izvajanja programa ter vključevanja ciljnih javnosti.
5. člen
Operativni program je kot priloga sestavni del tega
odloka.
Tabelarni prikaz programa ukrepov je kot priloga sestavni del operativnega programa.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2002-1
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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OPERATIVNI PROGRAM
5$91$1-$=(0%$/$ä2,12'3$'12(0%$/$ä2
ZA OBDOBJE OD 2002 DO KONCA 2007
Pregled oznak in okrajšav
ARSO
DROE
EK
EU
GZ
GZS
IRSOP
JS-KO
LS
NPVO
MOP
TIRS
ZVO

Agencija Republike Slovenije za okolje
'UXåED]DUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR
Evropska komisija
Evropska unija
GoVSRGDUVND]GUXåHQMD
Gospodarska zbornica Slovenije
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
/RNDOQDMDYQDVOXåEDUDYQDQMDVNRPXQDOQLPLRGSDGNL
/RNDOQDVNXSQRVW 2EþLQD
Nacionalni program varstva okolja
Ministrstvo za okolje in prostor
7UåQL,QãSHNWRUDW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Zakon o varstvu okolja

1.

,]KRGLãþD

1.1

Pravne in programske podlage operativnega programa

1.1.1

'RPDþHSUDYQHLQSURJUDPVNHSRGODJH

'RPDþHSUDYQHLQSURJUDPVNHSRGODJHSUHGVWDYOMDMR
- =DNRQRYDUVWYXRNROMD 8UOLVW56ãW NLYþOHQXGRORþDGDVHFLOMLLQQDORJH
L] QDFLRQDOQHJD SURJUDPD YDUVWYD RNROMD QDWDQþQHMH UD]þOHQLMR Y RSHUDWLYQLK ãWLULOHWQLK
programih, ki jih pripravi ministrstvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi, sprejme
pa jih vlada.
- 2SHUDWLYQL SURJUDP YDUVWYD RNROMD V SRGURþMD UDYQDQMD ] RGSDGNL RSUHGHOMXMH WXGL SUDYLOQLN R
UDYQDQMX ] RGSDGNL 8U OLVW 56  LQ VSUHPHPEH WHU GRSROQLWYH  WHU SUHGSLVL NL GRORþDMR
QDþLQH UDYQDQMD V SRVDPH]QLPL YUVWDPL RGSDGNRY QSU UDYQDQMH ] HPEDODåR LQ RGSDGQR
HPEDODåRRGSDGQLPLROMLRGODJDQMHRGSDGNRYLSG
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) - NPVO, ki v okviru programa
XNUHSRY GR OHWD  QDYDMD QDþUWRYDQMH L]GHODYH QDþUWRY ]Dravnanje s posameznimi vrstami
RGSDGNRYQDUDYQLGUåDYHORNDOQLKVNXSQRVWLLQJRVSRGDUVNLKGHMDYQRVWL
- Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki (EPA 1595) iz leta 1996, ki
SUHGVWDYOMDMR NURYQL VWUDWHãNL GRNXPHQW QD SRGURþMX UDYQDQMD ] odpadki v Sloveniji, in so
sestavni del NPVO.
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-

Št.

29 / 4. 4. 2002 / Stran 2525

9 RNYLUX 'UåDYQHJD SURJUDPD 56 ]D SUHY]HP SUDYQHJD UHGD (8 GR NRQFD OHWD  VR PHG
NUDWNRURþQLPL SUHGQRVWQLPL QDORJDPL RSUHGHOMHQH WXGL SULSUDYH QHNDWHULK RSHUDWLYQLK
programov, katerih izdelava naj pospeši ]DþHWHNL]YDMDQMDVSUHMHWLKSURJUDPRYLQVWUDWHJLM1D
SRGURþMX UDYQDQMD ] RGSDGNL VR WR SRGURþMD ]PDQMãHYDQMD LQ SUHSUHþHYDQMD RQHVQDåHYDQMD
]DUDGLRGSDGNRYL]REVWRMHþLKLQGXVWULMVNLKREUDWRYWLWDQRYHJDGLRNVLGDUDYQDQMD]RGSDGQLPL
olji, ravnanja z embDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR UDYQDQMD ] QHYDUQLPL RGSDGNL UDYQDQMD ]
odpadnimi baterijami in akumulatorji ter odstranjevanja PCB in PCT.

1.1.2

Pravne in programske podlage EU

3ULGUXåHYDQMH56N(8- Prevzem pravnega reda EU in njegova implementacija
V skODGX]]DKWHYDPLNURYQLK(8GLUHNWLYVSRGURþMDUDYQDQMD]RGSDGNL WMRNYLUQHGLUHNWLYHR
RGSDGNLK ((&  LQ GLUHNWLYH R QHYDUQLK RGSDGNLK ((&  PRUDMR GUåDYH þODQLFH
pripraviti nacionalni program ravnanja z odpadki, ki se v praksi sestoji iz dveh delov, t.j. strategije,
NLUHãXMH]DGHYHQDVSORãQHPQLYRMXWHURSHUDWLYQHJDSURJUDPDNLQDWDQþQHMHRSUHGHOMXMHFLOMH]D
zagotovitev zahtev ter podaja ukrepe za doseganje ciljev.
9VNODGX](8GLUHNWLYRRHPEDODåLLQRGSDGQLHPEDODåL (& SDPRUDMRGUåDYHþODQLFHYWH
SURJUDPHYNOMXþLWLWXGLSRVHEQRSRJODYMHRUDYQDQMX]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRYNOMXþQR]
XNUHSL JOHGH SUHSUHþHYDQMD QDVWDMDQMD RGSDGQH HPEDODåH VSRGEXMDQMD VLVWHPD SRQRYQH XSRUDEH
HPEDODåHLQXNUHSRYJOHGHUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåH

2.

$QDOL]D REVWRMHþHJD VWDQMD QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR
HPEDODåRY6ORYHQLML

2.1

2EVWRMHþDUHJXODWLYD

2EYH]QDUDYQDQMDLQGUXJHSRJRMH]D]ELUDQMHLQSUHYDåDQMHSUHGHODYRLQRGVWUDQMHYDQMHRGSDGNRY
GRORþD pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, 84/98 in spremembe ter dopolnitve), ki je z
zadnjimi spremembami in dopolnitvami iz leta 2001 usklajen z EU direktivama o odpadkih in
QHYDUQLKRGSDGNLKWXGLNDUVHWLþHNODVLILNDFLMVNHJDVH]QDPDRGSDGNRY
Za urHGLWHYSRGURþMDUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRY6ORYHQLMLMHELOVSUHMHWSUDYLOQLNR
UDYQDQMX ] RGSDGQR HPEDODåR 8U OLVW 56 ãW  Y QDGDOMHYDQMX SUDYLOQLN  V NDWHULP VH
VNODGQR V NOMXþQLPL ]DKWHYDPL (8 GLUHNWLYH (&  XUHMD LQ GRORþD SUDYLOD UDYQDQMD Y
SURL]YRGQML SURPHWX LQ SRUDEL HPEDODåH WHU SUDYLOD UDYQDQMD ]D ]ELUDQMH SRQRYQR XSRUDER
SUHGHODYRLQRGVWUDQMHYDQMHRGSDGQHHPEDODåH3UDYLOQLNMH]DþHOYHOMDWL
=DSRGURþMHUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåRNLMHNRPXQDlni odpadek, je sistem ravnanja z odpadno
HPEDODåR RSUHGHOMHQ ãH Y RNYLUX REYH]QRVWL NL VR RSUHGHOMHQH ] RGUHGER R UDYQDQMX ] ORþHQR
]EUDQLPLIUDNFLMDPLSULRSUDYOMDQMXMDYQHVOXåEHUDYQDQMDVNRPXQDOQLPLRGSDGNL 8UOLVW56ãW
21/01), ki velja od 7. 4  7D GRORþD QDMPDQMãL REVHJ LQ YVHELQR UDYQDQMD ] ORþHQR ]EUDQLPL
IUDNFLMDPL NL PRUDWD ELWL ]DJRWRYOMHQD Y RNYLUX RSUDYOMDQMD ORNDOQH MDYQH VOXåEH UDYQDQMD V
NRPXQDOQLPL RGSDGNL LQ VLFHU VH UDYQDQMH QDQDãD QD ORþHQR ]EUDQH IUDNFLMH NRW del komunalnih
RGSDGNRYNLQDVWDMDMRQDREPRþMXORNDOQHVNXSQRVWLNRWRGSDGNLYJRVSRGLQMVWYXLQNRWSRQDUDYL
in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih,
YNOMXþQR]RGSDGQRHPEDODåRNLMHNRPXQDOQLRGSDGHN
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V ]YH]L ] YUDþOMLYR HPEDODåR LQ ãH SRVHEHM ]DJRWDYOMDQMD þLP KLWUHMãHJD REUDþDQMD YUDþOMLYH
HPEDODåH LQ QHPRWHQHJD SURL]YRGQHJD LQ SURGDMQHJD SURFHVD SRHQRWHQMD NDYFLMVNLK YUHGQRVWL
LVWRYUVWQH YUDþOMLYH HPEDODåH UD]OLþQLK GREDYLWHOMHY þLP PDQMãLK VWURãNRY na enoto proizvoda,
YDURYDQMD RNROMD SUHG ãNRGOMLYLPL SRVOHGLFDPL QHQDG]RURYDQHJD RGODJDQMD HPEDODåH WHU ]DãþLWH
SRWURãQLND VR =GUXåHQMH ]D WUJRYLQR =GUXåHQMH ]D DJURåLYLOVWYR LQ =GUXåHQMH ]D WXUL]HP LQ
JRVWLQVWYRVSUHMHOHX]DQFHSULYUDþDQMXLQSUHY]HPDQMXYUDþOMLYHHPEDODåH 8UOLVW56ãW 
ki veljajo od 13. 1. 2001.
9 ]YH]L V VWDQGDUGL V SRGURþMD UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR MH VORYHQVNL WHKQLþQL
RGERU 8607& (32 (PEDODåD - prodajna in ovojna v decembra 2000 sprejel sklep, da se vse
HYURSVNHVWDQGDUGHNLVRYSRGSRURL]YDMDQMX(8GLUHNWLYHRHPEDODåLLQRGSDGQLHPEDODåLLQWXGL
VORYHQVNHPXSUDYLOQLNXRUDYQDQMX]HPEDODåRLQRGSDGQRSULY]DPH]PHWRGRUD]JODVLWYHYVLVWHP
slovenske nacionalne standardizacije. Privzem standardov je bil objavljen v uradnem glasilu urada 6SRURþLODãW-2001. Oznake in prevodi naslovov so:
1. 6,67 (1  (PEDODåD – Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo – Preventiva z
zmanjševanjem pri izvoru;
2. 6,67(1(PEDODåD–9HþNUDWQDXSRUDEa;
3. 6,67 (1   (PEDODåD – =DKWHYH ]D HPEDODåR SULPHUQR ]D SUHGHODYR V VQRYQLP
recikliranjem;
4. 6,67 (1   (PEDODåD – =DKWHYH ]D HPEDODåR SULPHUQR ]D HQHUJHWVNR SUHGHODYR
YNOMXþQR]GRORþLWYLMRQDMQLåMHNXULOQHYUHGQRVWL
5. SIST EN 13432: 20 (PEDODåD - =DKWHYH ]D HPEDODåR SULPHUQR ]D NRPSRVWLUDQMH LQ
biorazgradnjo –3UHVNXVQDVKHPDLQRYUHGQRWHQMHPHULO]DVSUHMHPOMLYRVWHPEDODåH
6. 6,67&5(PEDODåD– Snovna izraba –0HULOD]DQDMPDQMãRNROLþLQRUHFLNOLUDQHJD
materiala;
7. SIST C5   (PEDODåD – Snovno recikliranje – 3RURþLOR R ]DKWHYDK ]D VQRYL LQ
PDWHULDOH]DSUHSUHþHYDQMHWUDMQLKRYLU]DUHFLNOLUDQMH
8. SIST CR 13695-  (PEDODåD – =DKWHYH ]D PHUMHQMH LQ RYHUMDQMH ãWLULK WHåNLK NRYLQ LQ
drugih nevarnih snovi v embalDåL WHU QMLKRY L]SXVW Y RNROMH – 1. del: Zahteve za merjenje in
RYHUMDQMHãWLULKWHåNLKNRYLQLQGUXJLKQHYDUQLKVQRYLYHPEDODåL
=D KDUPRQL]LUDQ VWDQGDUG SRG ãWHYLONR  MH SR RGORþEL (. &RPPLVVLRQ 'HFLVLRQ (& 
dovoljena objava v Uradnem listu EU (OJ L 190/21), za harmoniziran standard pod številko 1 je
dovoljena objava z opozorilom glede nepopolnega obseganja vseh posebnih zahtev za proizvodnjo
LQ VHVWDYR HPEDODåH L] GLUHNWLYH ]D VWDQGDUGH SRG ãWHYLONDPL   LQ  SD REMDYD ]DUDGL
neizpolnjevaQMDSRVHEQLK]DKWHYL]GLUHNWLYHSRLVWLRGORþEL(.QLGRYROMHQD
Ostali relevantni standardi:
− 6,67 (1   (PEDODåD - =DKWHYH ]D XSRUDER HYURSVNLK VWDQGDUGRY QD SRGURþMX
HPEDODåHLQRGSDGQHHPEDODåH
− 6,67(1(PEDODåD-(PEDODåDLQRNROMH - Slovar
− 6,67&5(PEDODåD-3ULGRELYDQMHHQHUJLMHL]XSRUDEOMHQHHPEDODåH
− 6,67 &5   (PEDODåD - 3ULSRURþLOD ]D YRGHQMH ELODQFH DQDOL]H åLYOMHQMVNHJD NURJD
sistemov pakiranja
− 6,67&5(PEDODåD-3RURþLORRPHULOLKLQPHWRGRORJLMDK]DDQDOL]RåLYOMHQMVNHJD
NURJDHPEDODåH
− 6,67&5(PEDODåD-2SWLPL]DFLMDHQHUJHWVNHSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåH
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'HOLWHYRGSDGQHHPEDODåH

*OHGH QD PHVWR QMHQHJD QDVWDQND ORþLPR RGSDGQR HPEDODåR NL QDVWDMD NRW RGSDGHN Y
gospodinjstvih -RGSDGQDHPEDODåDNLMHNRPXQDOQLRGSDGHNWHURGSDGQRHPEDODåRNLQDVWDMDSUL
opravljanju drugih dejavnosti, npr. proizvodne, trgovinske ipd. - RGSDGQD HPEDODåD NL QL
komunalni odpadek.
2.3

.ROLþLQHRGSDGQHHPEDODåHY6ORYHQLML

Po podatkih iz leta QDVWDQHY6ORYHQLMLOHWQRRNURJWRQRGSDGQHHPEDODåHRGWHJDMH
RNURJ  WRQ   RGSDGQH HPEDODåH NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN LQ RNURJ  WRQ
RGSDGQH HPEDODåH NL QL NRPXQDOQL RGSDGHN   Od tega je 44% papirja, 15% plastike, 14%
VWHNODOHVDNRYLQRVWDOLKVRUD]OLþQLGUXJLPDWHULDOL JOHMWDEHOR 2FHQDGHOHåHY
QDVWDOH RGSDGQH HPEDODåH SR SRVDPH]QLK PDWHULDOLK JOHGH QD YLU QDVWDQND WM NRW RGSDGQD
HPEDODåDNLMHNRPXQDOQLRGSDGHNLQRGSDGQDHPEDODåDNLQLNRmunalni odpadek, je prikazana v
tabeli 2.3.2.
Tabela 2.3.1:

.ROLþLQDQDVWDOHRGSDGQHHPEDODåHY6ORYHQLML OHWR

Material

2GSDGQDHPEDODåDNLMH
komunalni odpadek*
ton

[1]

odstotki

2GSDGQDHPEDODåDNLQL
komunalni odpadek*
ton

odstotki

[1]

2GSDGQDHPEDODåDVNXSDM
ton

odstotki

Steklo

19.025

19

4.784

7

23.809

14

Plastika

18.622

18

6.661

10

25.283

15

Papir

41.933

42

31.683

47

73.616

44

.DUWRQ]DSLMDþH

5.908

6

0

0

5.908

4

Sestavljeni
materiali

1.723

2

1.983

3

3.706

2

Kovina

9.009

9

3.421

5

12.430

7

Les

4.414

4

19.423

29

23.837

14

Ostalo

121

0

97

0

218

0

Skupaj

100.755

100

68.052

100

168.807

100

9LU $QDOL]D REVWRMHþHJD VWDQMD QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR Y 6ORYHQLML ,QãWLWXW ]D HNRQRPVNH
raziskave, Ljubljana 1999; PHARE-DISAE, SLO-110, Razvoj izvedbenega programa za slovensko strategijo ravnanja z
RGSDGQRHPEDODåR.RQþQRSRURþLORRNWREHU
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Tabela 2.3.2: 'HOHåL RGSDGQH HPEDODåH SR SRVDPH]QLK PDWHULDOLK JOHGH QD YLU QDVWDQND OHWR
1998)
Material

Papir/Karton
Steklo
Plastika
Kovina
Sestavljeni
materiali
Les
Skupaj

2.4

2GSDGQDHPEDODåD 2GSDGQDHPEDODåD
ki je komunalni
ki ni komunalni
odpadek
odpadek
(%)
(%)

57
80
74
72
46

43
20
26
28
54

19
60

81
40

5DYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR

2.4.1 2GSDGQDHPEDODåDNLMHNRPXQDOQLRGSDGHN
9 RNYLUX ORNDOQLK VNXSQRVWL MH Y RPHMHQHP REVHJX SRQHNRG åH XUHMHQR ]ELUDQMH ORþHQLK IUDNFLM
komunalnih odpadkov v zbiralnicah in zbirnih centrih ter njihova oddaja v predelavo, vendar je v
]YH]L V WHP WUHED SRXGDULWL GD ORþHQH IUDNFLMH RELþDMQR SROHJ RGSDGQH HPEDODåH QSU SDSLUQH 
YNOMXþXMHMRWXGLRVWDOHYUVWHRGSDGNRY QSUþDVRSLV 1HJOHGHQDWRRGSDGQDHPEDODåDãHYHGQRY
SUHYHOLNLPHULRVWDMDNRWSUHRVWDQHNRGSDGNRYLQVHRGODJDQDRGODJDOLãþD NRPXQDOQLK QHQHYDUQLK
odpadkov.
2.4.2 Odpadna embDODåDNLQLNRPXQDOQLRGSDGHN
3URL]YRGQD SRGMHWMD åH VHGDM ORþHQR ]ELUDMR SUHGYVHP OHV NRYLQR LQ SDSLU  QHNDWHUH PDWHULDOH
RGSDGQHHPEDODåH3ODVWLþQHPDWHULDOHNLVHSRJRVWRSRMDYOMDMRNRWRGSDGQDHPEDODåD]ELUDORþHQR
samo dobra polovica podjetij.
3UREOHPDWLNR RGSDGQH HPEDODåH UHãXMHMR ] YNOMXþHYDQMHP Y RUJDQL]LUDQ RGYR] ] ]ELUDOFL LQ
SUHGHORYDOFL UD]OLþQLK YUVW VHNXQGDUQLK VXURYLQ GRORþHQH SDQRJH RGVWUDQMXMHMR R]LURPD SRUDELMR
RGSDGQRHPEDODåRVDPHSRMDYOMDSDVHWXGLQDþLQUHãHYDQMD]L]YR]RP VWHNOR WHUVSUHSXãþDQMHP
ORNDOQLP MDYQLP VOXåEDP UDYQDQMD V NRPXQDOQLPL RGSDGNL LQ VLFHU SUHGYVHP SODVWLNR LQ
sestavljene materiale.
9WDEHOLMHSULND]DQDRFHQDREVWRMHþHJDVWDQMDJOHGHNROLþLQLQGHOHåHYUHFLNOLUDQHR]LURPD
predelane odpadne emEDODåH
*OHGHQDWRGDY6ORYHQLMLWUHQXWQRãHQHREUDWXMHVHåLJDOQLFDNRPXQDOQLKRGSDGNRYSRPHQLRFHQD
REVWRMHþHJDGHOHåDUHFLNOLUDQMDRGSDGQHHPEDODåHKNUDWLRFHQRQMHQHSUHGHODYH,]MHPDMHSULOHVX
saj se, po sicer nepopolnih podatkih, precej te odSDGQH HPEDODåH XSRUDEL ]D SULGRELYDQMH WRSORWH
WDNRSRSRGMHWMLKNRWSULWRSORWQLRVNUELQDVHOLMLQLQGLYLGXDOQLKJRVSRGLQMVWHYSULþHPHUSDVHSR
drugi strani izpostavi problem upoštevanja relevantnih okoljskih predpisov glede emisij v zrak.
'HOHåSULOHVXMHWRUHMEROMGUXJD HQHUJHWVND SUHGHODYDRGSDGQHHPEDODåHNRWSDUHFLNOLUDQMH QSU
NRPSRVWLUDQMHSUHGHODYDYSORãþHLSG 
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2FHQDGHOHåDRGSDGQHHPEDODåHNLMHUHFLNOLUDQDR]LURPDSUHGHODQD OHWR

Material

Papir/Karton*
Steklo
Plastika
Kovina
Les
Skupaj

6NXSQDNROLþLQDRGSadne
HPEDODåH
(v tonah/leto)

.ROLþLQDRGSDGQHHPEDODåHNLMH
reciklirana ali predelana
(v tonah/leto)

'HOHåUHFLNOLUDQMDDOL
predelave
%

73.616
23.809
25.283
12.430
23.837
158.975

31.690
8.550
1.320
2.020
2.385
45.965

43
36
5
16
10
29

 .DUWRQ ]D SLMDþH VHVWDYOMHQL PDWHULDOL LQ GUXJL PDWHULDOL ]D HPEDODåR NL VLFHU VNXSDM SUHGVWDYOMDMR VNRUDM  WRQ RGSDGQH
HPEDODåHR]LURPD]DUDGLSRPDQMNDQMDSRGDWNRYREVWRMHþHJDUDYQDQMDVWHPLPDWHriali niso upoštevani.

2.5

8JRWRYLWHYNOMXþQLKSUREOHPRY

8JRWRYOMHQLNOMXþQLSUREOHPLNLVHSULþDNXMHMRSULGRVHJDQMX]DKWHYJOHGHUDYQDQMD]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåRVRQDVOHGQML
− v Sloveniji še ne obstaja sistem celovitega ravnanja z odpadno embDODåR
− ]ELUDQMH ORþHQLK IUDNFLM NRPXQDOQLK RGSDGNRY YNOMXþQR ] RGSDGQR HPEDODåR LQ VQRYQD
L]UDEDRGSDGQHHPEDODåHMHãHQDUHODWLYQRQL]NHPQLYRMX
− REVWRMHþH ORNDOQH MDYQH VOXåEH NRPXQDOQD SRGMHWMD  VR WHKQLþQR LQ RUJDQL]DFLMVNR ãLEND LQ
RELþDMQRUD]SRODJDMRVSUHPDMKQLPLILQDQþQLPLVUHGVWYL]DQRYHLQYHVWLFLMH
− REMHNWLLQQDSUDYH]DVRUWLUDQMHUHFLNOLUDQMHLQSUHGHODYRVRUHGNRVWVHåLJDOQLF]DNRPXQDOQH
odpadke še ni,
− SUHELYDOFL VR ãH SUHPDOR RVYHãþHQL JOHGH ORþHQHJD ]ELUDQMD NRPXQDOQLK RGSDGNRY LQ Vtem
RGSDGQHHPEDODåHQLSRVHEQHPRWLYDFLMHUD]HQRVHEQHHNRORãNHRVYHãþHQRVWL L]EROMãDYHMH
SULþDNRYDWLSRGRVOHGQLXYHGELSODþLOD]DUDYQDQMHVNRPXQDOQLPLRGSDGNLJOHGHQDNROLþLQR 
− UD]SUãHQLYLULRGSDGQHHPEDODåHNLMHNRPXQDOQLRGSDGHN

3.

CiljiUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåR

3.1

Opredelitev ciljev

(8 GLUHNWLYD (&  LQ SUDYLOQLN SRPHQLWD L]KRGLãþH ]D SRVWDYLWHY FLOMHY LQ ]DKWHY JOHGH
UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR NL MLK PRUD 6ORYHQLMD Y SURFHVX SULGUXåHYDQMD N (8
kasneMH SD WXGL NRW SROQRSUDYQD þODQLFD (8 XYHOMDYLWL LQ L]YDMDWL SUHGYVHP V SRXGDUNRP QD
vzpostavitvi ustrezne infrastrukture in mehanizmov v sklopu celotnega sistema ravnanja z odpadki.
2NYLUQL QDþUW GRVHJDQMD FLOMQLK PDVQLK GHOHåHY LQ VLFHU ]EUDQLK SUHGHOanih in v okviru tega
UHFLNOLUDQLK RGSDGQLK HPEDODåQLK PDWHULDORY MH VNODGHQ ] ]DKWHYDPL SUDYLOQLND NMHU VH GR NRQFD
OHWD]DKWHYDQDMPDQMSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHLQRGWHJDQDMPDQMUHFLNOLUDQMD
RGSDGQH HPEDODåH WHU QDMPDQM  UHFLNOLUDQMD PDVH SRVDPH]QHJD PDWHULDOD SUL þHPHU VH ]D
L]KRGLãþQROHWRSULY]DPHMRSRGDWNLL]OHWD
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9 SURFHVX SRJDMDQM ]D SULGUXåLWHY 6ORYHQLMH Y (8 MH ELO Y RNYLUX SRJODYMD 2NROMH SRGURþMH
(PEDODåD LQ RGSDGQD HPEDODåD Y ]DþHWNX OHWD  GRVHåHQ GRJRYRr glede zagotavljanja zahtev
(8 GLUHNWLYH SUL Y]SRVWDYLWYL VLVWHPD UDYQDQMD ] RGSDGQR HPEDODåR LQ ]DJRWRYLWYH ]DKWHYDQLK
GHOHåHY SR UHFLNOLUDQMX LQ SUHGHODYL RGSDGQH HPEDODåH (YURSVND NRPLVLMD MH VSUHMHOD ]DKWHYR
6ORYHQLMH SR SUHKRGQHP REGREMX ]D XUHVQLþLWHY ]DKWHY GLUHNWLYH R GHOHåLK UHFLNOLUDQMD R]LURPD
predelave, in sicer:
- ]DUHFLNOLUDQMHRGSDGQHHPEDODåHL]OHVDGR
- ]DUHFLNOLUDQMHRGSDGQHHPEDODåHL]SODVWLNHGRLQ
- za skupno predelavo do 31. 12. 2007.
3.2

Postavitev ciljev in dinamike

Postavitev dosegljivih ciljev temelji na ocenah projekta Phare-DISAE SLO 110 (1999) ter Analizi
REVWRMHþHJDVWDQMDQDSRGURþMXUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRY6ORYHQLML,(5  
'LQDPLND GRVHJDQMD FLOMHY L]KDMD L] REVWRMHþHJD VWanja, tradicije zbiranja sekundarnih surovin v
6ORYHQLML WHU ] YNOMXþLWYLMR XNUHSRY NL ERGR ]D ]DYH]DQFH LQ NRQþQH XSRUDEQLNH SUHGVWDYOMDOL
VLVWHPNLJDMHYVORYHQVNHPSURVWRUXLQ]DVORYHQVNHUD]PHUHPRJRþHYSHOMDWLLQERHNRQRPVNRLQ
ekološko sprejemlMLY3UHORPQLOHWLYSURFHVXY]SRVWDYOMDQMDVLVWHPDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
VWDOHWR QDþUWRYDQ]DþHWHNGHORYDQMDGUXåEH]DUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR LQNRQHFOHWD
 GRVHJDQMHPDVQLKGHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåH 
3.3

0RåQRVWLGRVHJDQMDFLOMHY

2FHQDNROLþLQHRGSDGQHHPEDODåHGRNRQFDOHWD
3ULþDNRYDWL MH GD VH ER NOMXE XNUHSRP ]D ]PDQMãHYDQMH QDVWDMDQMD RGSDGNRY LQ RGSDGQH
HPEDODåH  QD YLUX LQ GUXJLP XNUHSRP SUL UDYQDQMX ] RGSDGNL NROLþLQD RGSDGQH HPEDODåH Y
QDVOHGQMLKOHWLKY6ORYHQLMLSRYHþHYDODWDNRGDVHERSRVWRSRPD]PDQMãHYDODVHGDQMDUD]OLNDPHG
6ORYHQLMR RNURJ  NJRVHEDOHWR  LQ GUåDYDPL þODQLFDPL (8 RNURJ  GR  NJRVHEDOHWR 
3ULþDNRYDQDUDVWVOHGLSUHGYVHP]DUDGLSULþDNRYDQHUDVWLEUXWRGRPDþHJDSURL]YRGDNXSQHPRþLWHU
]DUDGLSULþDNRYDQLKGHPRJUDIVNLKVSUHPHPE
Tabela 3.2.2: 2FHQDNROLþLQRGSDGQHHPEDODåHSRSRVDPH]QLKPDWHULDOLKYOHWX
Material (letni porast)

1998

2007

Papir (5%)

73,600

114.000

Steklo (1%)

23,800

26.000

Kovine (2%)

12,400

15.000

Plastika (7%)

25,300

46.500

Les (2%)

23,800

28.500

Skupaj

158,900

230.00

.DUWRQ]DSLMDþHVHVWDYOMHQLPDWHULDOLLQGUXJRNL]QDMRSUHGVWDYOMDWLGRRNURJNROLþLQRGSDGQH
HPEDODåH]DUDGLREVWRMHþHJDSRPDQMNDQMDSRGDWNRYQLVRXSRãWHYDQL
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2FHQD PRåQRVWL GRVHJDQMD GHOHåHY UHFLNOLUDQMD ]D SRVDPH]QH PDWHULDOH WHU SUHGHODYH FHORWQH
NROLþLQH]EUDQHRGSDGQHHPEDODåH
3ULGRVHJDQMXGHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHERGRSULRULWHWne naloge predvsem
QDVWUDQLLQGXVWULMHWM]DUHFLNOLUDQMHLQSUHGHODYRRGSDGQHHPEDODåHNLQLNRPXQDOQLRGSDGHNLQ
VLFHU SUHGYVHP ]DUDGL ODåMHJD NROLþLQVNHJD ]DMHPD LQ þLVWRVWL WHU QLåMLK VWURãNRY Y]SRVWDYLWYH
infrastrukture za zajem in recikliranje ter predelavo.
5DYQDQMH ] RGSDGQR HPEDODåR NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN MH VLVWHPVNR XUHMHQR ] ]DKWHYR R
Y]SRVWDYLWYLLQL]YDMDQMXUDYQDQMD]ORþHQR]EUDQLPLIUDNFLMDPLNRPXQDOQLKRGSDGNRYYNOMXþQR]
RGSDGQRHPEDODåRNLJDERGRPRUDOHL]YDMDWLREþLQHQDMNDVneje do 1. 1. 2004. Tovrstna odpadna
HPEDODåD MH NROLþLQVNR EROM UD]SUãHQD RQHVQDåHQD LQ ER ]DKWHYDOD YHþMH VWURãNH ]D Y]SRVWDYLWHY
LQIUDVWUXNWXUHWHUGRGDWQHDNWLYQRVWLJOHGHYNOMXþHYDQMD REYHãþDQMDVRGHORYDQMDLQL]REUDåHYDQMD 
prebivalstva.
Papir
PULSDSLUMX LQOHSHQNL REVWDMDQDMYHþPRåQRVWL]DSRYHþDQMHREVHJDUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHVDMY
RNYLUX REVWRMHþLK SDSLUQLF åH REVWDMDMR SULPHUQH NDSDFLWHWH NL EL VH MLK ] GRGDWQLPL LQYHVWLFLMDPL
dalo še izboljšati. Sistem zbiranja in infrastruktura zD VNODGLãþHQMH VWD ]DGRYROMLYD PRåQR MH ãH
izboljšanje.
8NUHSL ERGR QDMSUHM XVPHUMHQL QD SRGURþMH UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH YHþMH NDUWRQVNH DOL YDORYLWH
SDSLUQHHPEDODåHNLMRMHPRJRþHXVSHãQR]EUDWLSUHGYVHPL]LQGXVWULMHLQWUJRYVNHGHMDYQRVWL
Steklo
6WHNORMHPDWHULDONLJDMHPRJRþHXVSHãQR]ELUDWL7RNDåHREVWRMHþLVLVWHP]ELUDQMDORþHQLKIUDNFLM
NRPXQDOQLKRGSDGNRYL]VWHNODNLVHL]YDMDYSUHFHMVORYHQVNLKREþLQDK2EXSRãWHYDQMX]DKWHYL]
SUHGSLVDR]ELUDQMXORþHQLKIUDNFLMMHSULþDNRYDWLãHSRYHþHYDQMHWHKNROLþLQYVDMGR]DþHWNDOHWD
2004.
3UHGHODYD Y 6ORYHQLML WUHQXWQR QL PRJRþD 9VH ]EUDQH NROLþLQH VH ]DHQNUDW L]YDåDMR 9 ]DGQMHP
þDVXMH]D]QDWLSRYHþDQLQWHUHVHQHL]PHGVORYHQVNLKVWHNODUQ]DSRVWDYLWHYXVWUH]QHJDSRVWURMHQMD
za recikliranje.
Visoka masa zbranega in recikliranega odpadnega stekla v naslednjih letih lahko prispeva k
GRVHJDQMXGHOHåDVNXSQHUHFLNOLUDQHLQSUHGHODQHRGSDGQHHPEDODåH2FHQDMHGDSRYHþDQMH
GHOHåDUHFLNOLUDQMDVWHNOD YL]YR]X VVHGDQMLKQDSULEOLåQRQHELELORQHGRVHJOMLYR
Les
*URED RFHQD MH GD 6ORYHQLMD GRVHJD GREUH UH]XOWDWH JOHGH ]DJRWDYOMDQMD ]DKWHYDQLK GHOHåHY
SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH L] OHVD .OMXþQHJD SRPHQD ]D QDVOHGQMD OHWD MH SULGRELWHY EROM
UHOHYDQWQLK SRGDWNRY WDNR JOHGH NROLþLQ RGSDGQH HPEDODåH NRW GRVHJDQMD GHOHåHY UHFLNOLUDQMD
oziroma druge predelave. Predvsem je treba ugotoviti dejansko stanje v zvezi z uporabo odpadne
HPEDODåH L] OHVD ]D RJUHYDQMHLQVLFHUWDNRYLQGXVWULMLNRWYJRVSRGLQMVWYLKSDWXGLVWDQMDJOHGH
recikliranja.
9 ERGRþH ER WUHED SRYHþDWL SRQRYQR XSRUDER LQGXVWULMVNH RGSDGQH HPEDODåH SUHGYVHP HYURSDOHWH 'HOQRL]EROMãDQMHUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHL]OHVDMHSULþDNRYDWLWXGLSR
ãLUãLXYHOMDYLWYLVLVWHPDORþHQHJD]ELUDQMDSRVDPH]QLKIUDNFLMNRPXQDOQLKRGSDGNRYSRREþLQDK
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Plastika
=D GRVHJDQMH ]DKWHYDQHJD GHOHåD UHFLNOLUDQMD RGSDGQH HPEDODåH L] SODVWLNH VH SUHGODJD
RVUHGRWRþHQMHQDSRVDPH]QH VSHFLILþQH YUVWHHPEDODåHL]SODVWLNHNLMLKMHPRJRþHXþLQNRYLWRLQ
gospodarno zbrati in reciklirati ter imajo potencialen trg. V industrijskem sektorju sodi med
WRYUVWQR HPEDODåR SODVWLþQD HPEDODåD 3( IROLMD  NL VH ]ODKND UHFLNOLUD Y L]GHOHN ]D WUJ QD
NRPXQDOQHP SRGURþMX SD SODVWLþQD HPEDODåD ]D SLMDþH ]D NDWHUR VH RFHQMXMH WXGL GR   OHWno
QDUDãþDQMH NROLþLQ LQ SRWUHEXMH SUHGKRGQR Y]SRVWDYLWHY VLVWHPD ]ELUDQMD ORþHQLK IUDNFLM
komunalnih odpadkov.
2EVWRMHþH ]PRJOMLYRVWL ]D UHFLNOLUDQMH RGSDGQH HPEDODåH L] SODVWLNH Y 6ORYHQLML VR ]HOR RPHMHQH
,QWHUHV REVWDMD SUHGYVHP ]D UHFLNOLUDQMH ORþHQR ]EUDQH þLVWH RGSDGQH HPEDODåH L] SODVWLNH NL QL
komunalni odpadek.
Za zagotavljanje ustreznega recikliranja bo treba zgraditi ustrezne obrate ali urediti recikliranje v
VNORSXREVWRMHþLKR]LURPD]DJRWRYLWLUHFLNOLUDQMHYGUXJLKGUåDYDK þODQLFDK(8 (QDRGPRåQRVWL
NLVHSRQXMDJOHGHSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHL]SODVWLNHMHHQHUJHWVNDSUHGHODYDNDUSDMHUHDOQR
SULþDNRYDWLãHOH]]DþHWNRPREUDWRYDQMDVHåLJDOQLFHNRPXQDOQLKRGSDGNRY
Kovine
*OHGH QD PDMKHQ GHOHå NRYLQVNH RGSDGQH HPEDODåH Y LQGXVWULMskem sektorju, ki je pod 30 %
VNXSQLK NROLþLQ NRYLQVNH RGSDGQH HPEDODåH Y 6ORYHQLML Y LQGXVWULML åH SUHGHODMR LQ UHFLNOLUDMR
SUHFHMãHQ GHOHå WH RGSDGQH HPEDODåH 1HL]NRULãþHQ YLU RVWDMD NRYLQVND RGSDGQD HPEDODåD L]
NRPXQDOQHJDVHNWRUMD]DUDGLþHVDUMHYQDVOHGQMLKOHWLKãHSRVHEHMWUHEDVSRGEXMDWL]ELUDQMHORþHQLK
IUDNFLMNRPXQDOQLKRGSDGNRYYREþLQDK
9 6ORYHQLML REVWDMD PRåQRVW UHFLNOLUDQMD FHORWQH NROLþLQH ]EUDQH NRYLQVNH RGSDGQH HPEDODåH Y
REVWRMHþLKMHNODUQDK
3.4

Okvirna dinamika doseganja ciljev do konca leta 2007

2NYLUQD GLQDPLND GRVHJDQMD ]DKWHY JOHGH PDVQLK GHOHåHY UHFLNOLUDQH LQ SUHGHODQH RGSDGQH
HPEDODåHMH]DSRVDPH]QHPDWHULDOHRESUHGYLGHQHPSRYHþHYDQMXGHOHåHY]D]DJRWRYLWHYNRQþQLK
GHOHåHY LQ RE XSRãWHYDQMX L]KRGLãþQHJD REGREMD -2001[2]) do konca leta 2007 prikazana v
WDEHOL2NYLUQDGLQDPLNDNLMHELODSUHGPHWSRJDMDOVNLKL]KRGLãþ[3], je izhajala iz ugotovitev,
GD6ORYHQLMDåHGRVHJD]DKWHYDQHGHOHåHJOHGHUHFLNOLUDQMDRGSDGQHHPEDODåHSDSLUMDVWHNOD
in kovin.
3RYHþHYDQMHGHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåH]QDPHQRPGRVHJDQMD]DKWHYDQLK
GHOHåHY VNXSQHJD UHFLNOLUDQMD LQ VNXSQH SUHGHODYH MH SULþDNRYDWL SUDY ]DUDGL XYHOMDYOMDQMD ]DKWHY
SUDYLOQLNDNLVNXSDMVWHPSURJUDPRPGRORþDSUYHXNUHSHJOHGHY]SRVWavitve in delovanja sistema
]ELUDQMD UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH åH ] ]DþHWNRP OHWD  WHU QDGDOMQMH XNUHSH JOHGH PDVQLK
GHOHåHYUHFLNOLUDQHLQSUHGHODQHRGSDGQHHPEDODåHGRNRQFDOHWD

[2]

[3]

Za obdobje med leti 1998 in 2001 je predvideno, da recikliranje in predelava ostajata na ravni iz leta 1998, ko so pridobljeni prvi
podatki o oEVWRMHþHPVWDQMX
3RJDMDOVNRL]KRGLãþH5HSXEOLNH6ORYHQLMH]DSRGURþMH- Okolje (CONF-SI 03/01)
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Tabela 3.4.1: 'HOHåLUHFLNOLUDQHLQSUHGHODQHRGSDGQHHPEDODåH (v %)
Material

1998-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Papir

43

45

50

55

60

65

70

Steklo

36

37

40

42

45

48

50

Kovine

16

17

21

25

28

32

35

Plastika

5

7

9

12

15

18

20

Les

10

17

23

28

30

32

35

Skupaj

29

31

36

40

44

48

51

2G FHORWQH NROLþLQH UHFLNOLUDQH R]LURPD SUHGHODQH RGSDGQH HPEDODåH VR SUHGYLGHQL ORþHQL GHOHåL
UHFLNOLUDQH LQ HQHUJHWVNR  SUHGHODQH RGSDGQH HPEDODåH Y RGQRVX GR VNXSQH PDVH RGSDGQH
HPEDODåHSULND]DQLYWDEHODKLQ
Tabela 3.4.2: 'HOHåL Y UHFLNOLUDQHRGSDGQHHPEDODåHdo konca leta 2007
Material

1998-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Papir

43

45

50

55

55

55

55

Steklo

36

37

40

42

45

48

50

Kovine

16

17

21

25

28

32

35

Plastika

5

7

9

12

13

14

15

Les

5

8

11

14

15

16

17

Skupaj

28

30

34

38

39

40

40

Tabela 3.4.3: Deleå Y HQHUJHWVNHSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHGRNRQFDOHWD

3.5

Material

1998

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Papir

0

0

0

0

5

10

15

Steklo

0

0

0

0

0

0

0

Kovine

0

0

0

0

0

0

0

Plastika

0

0

0

0

2

3

5

Les

5

9

12

14

15

16

18

Skupaj

1

1

2

2

5

8

11

Spremljanje doseganja ciljev

6SUHPOMDQMH GRVHJDQMD FLOMHY VH ]DJRWDYOMD QD SRGODJL DQDOL]H YVDNROHWQLK SRURþLO R NROLþLQDK
HPEDODåH GDQH QD WUJ LQ RG WHJD QDVWDOH WHU UHFLNOLUDQH R]LURPD SUHGHODQH RGSDGQH HPEDODåH
3RVWDYLWHYSUYHRFHQHERPRJRþDSRDQDOL]LSUYLKOHWQLKSRURþLOWM]DOHWLLQ
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9]YH]L]XJRWDYOMDQMHPREVWRMHþHJDVWDQMDR]LURPDQDSUHGNDJOHGHGRVHJDQMDGHOHåHYUHFLNOLUDQMD
LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH SR SRVDPH]QLK OHWLK MH UHDOQR LQ VPLVHOQR SULþDNRYDWL SUYR
uskladitev okvirneGLQDPLNHSRGUXJHPSRURþDQMXRNROLþLQDKHPEDODåHLQRGSDGQHHPEDODåH ]D
leto 2002), t.j. v drugi polovici leta 2003.

4.

Program ukrepov za doseganje ciljev

Program ukrepov za doseganje ciljev tega operativnega programa za obdobje od 2001 do konca leta
 MH SRGDQ ] YLGLND SRVDPH]QLK SRGURþLM DNWLYQRVWL SURJUDPVNLK VNORSRY 3RJODYMH   LQ
VLFHU REOLNRYDQMD SROLWLNH QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR LQVWLWXFLRQDOQH
organiziranosti, nDþUWRYDQMDLQY]SRVWDYLWYHREMHNWRYLQQDSUDY sSUHPOMDQMDQDG]RUDLQSRURþDQMH
LQ YNOMXþHYDQMH FLOMQLK MDYQRVWL WHU XSRãWHYDMRþ NOMXþQD SRGURþMD ]DKWHY V SRGURþMD UDYQDQMD ]
HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR YVHELQVNL VNORSL 3RJODYMH   Y WDEHODULþQL REOLNL Y WDEHOL
poglavja 6 tega operativnega programa.
− Program predstavlja sklop nalog, ki jih je treba izvesti za udejanjanje zahtev pravilnika o
UDYQDQMX ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR =DUDGL NRPSOHNVQRVWL MH SUL L]YDMDQMX SRWUHEQR
XSRãWHYDWL ]DKWHYH WXGL RVWDOLK VSUHPOMDMRþLK SUHGSLVRY ]ODVWL SUHGpisov glede ravnanja z
RGSDGNL QMLKRYHJD RGODJDQMD VHåLJDQMD YNOMXþHYDQMD ]DKWHY V SRGURþMD UDYQDQMD V
komunalnimi odpadki ipd.
− 3URJUDPGRORþDQRVLOFD]DSRVDPH]QRDNWLYQRVW
− 3URJUDPGRORþDURNGRNDWHUHJDPRUDELWLGRORþHQDGHMDYQRVWL]YHGHQDNHUSUedstavlja osnovo
za nadaljnji korak.
− Program podaja oceno stroškov v obdobju od 2001 do konca leta 2007, t.j. oceno vlaganj v
infrastrukturne objekte in naprave ter oceno stroškov vzpostavljanja institucij in njihovega
delovanja.
− Program predvideva glavne YLUH ILQDQFLUDQMH Y]SRVWDYOMDQMD VLVWHPD UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ
RGSDGQRHPEDODåRWHUREUDWRYDQMDVNORSDREMHNWRYLQQDSUDY
4.1

Programski sklopi

3RGURþMD DNWLYQRVWL NL VL ORJLþQR VOHGLMR RG DQDOL]H VWDQMD LQ XJRWRYOMHQLK SUREOHPRY SRVWDYLWYH
ciljev iQ GHILQLUDQMD XNUHSRY R]LURPD QDORJ Y RNYLUX L]YDMDQMD ]DKWHY V SRGURþMD UDYQDQMD ]
HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRVR
4.1.1

2EOLNRYDQMHSROLWLNHQDSRGURþMXUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåR

− SULSUDYDVWUDWHãNLKGRNXPHQWRYQDSRGURþMXUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåR
− XNUHSL SUDYQHJD XUHMDQMD UHJXODWLYD GRJRYRUL WHKQLþQL SUHGSLVL QDYRGLOD LPHQRYDQMH
pristojnih organov ipd.);
− VSUHPOMDQMH XVPHULWHY LQ SULODJDMDQMH (8 SUDYQHPX UHGX QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ
RGSDGQRHPEDODåR
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Institucionalna organiziranost

9]SRVWDYLWHY VLVWHPD SRYH]RYDQMD UD]PHMLWHY SULVWRMQRVWL LQ GUXJH UHODFLMH PHG XGHOHåHQFL Y
HPEDODåQLYHULJL
− LQVWLWXFLRQDOQDRUJDQL]LUDQRVWQDGUåDYQHPQLYRMX
− Y]SRVWDYLWHY SRYH]DY PHG UD]OLþQLPL VXEMHNWL QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR
HPEDODåR
− institucionalna organiziranost na lokalnem nivoju.
4.1.3

1DþUWRYDQMHLQY]SRVWDYLWHYREMHNWRYLQQDSUDY

1DþUWRYDQMH LQ Y]SRVWDYLWHY REMHNWRY LQ QDSUDY ]D UDYQDQMH ] RGSDGQR HPEDODåR WDNR Y
industrijskem kot komunalnem sektorju.
4.1.4

6SUHPOMDQMHQDG]RULQSRURþDQMH

Spremljanje, nadzor in inšpekcija.
(YLGHQWLUDQMHLQSRURþDQMH
4.1.5

9NOMXþHYDQMHFLOMQLKMDYQRVWL

8NUHSLYRNYLUX]DNRQVNRUHJXOLUDQHREYH]QRVWLYNOMXþHYDQMDFLOMQLKMDYQRVWLQDSRGURþMXUDYQDQMD
z emEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåR]ODVWLNDUVHWLþHREYHãþDQMDVRGHORYDQMDLQL]REUDåHYDQMD
4.2

Vsebinski sklopi

,]YDMDQMHNOMXþQLK]DKWHYVSRGURþMDUDYQDQMD]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRYNOMXþXMHQDVOHGQMH
vsebinske sklope:
− ]PDQMãHYDQMHNROLþLQHPEDODåHLQSUHSUHþHYDQMHQDVWDMDQMDRGSDGQHHPEDODåH
− Y]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMHVLVWHPDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
− GRVHJDQMH GHOHåHY UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH SR SRVDPH]QLK YUVWDK
materialov;
− Y]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMHVLVWHPDYUDþOMLYHHPEDODåH
− SUHSUHþHYDQMH ]DSRVWDYOMDQMD XYRåHQLK L]GHONRY LQ RYLUDQMD WUJRYDQMD DOL SRY]URþDQMD PRWHQM
NRQNXUHQþQRVWL
− XSRãWHYDQMHVWDQGDUGRYL]GDQLKYSRGSRURL]YDMDQMX]DKWHYQDSRGURþMXUDYQDQMD]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR
− vzpostavljanje ekonomskih instrumentov za doseganje ciljev;
− YNOMXþHYDQMHFLOMQLKMDYQRVWL
− Y]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMHLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPDLQVLVWHPDSRURþDQMD
− spremljanje in nadzor.
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4.2.1 =PDQMãHYDQMHNROLþLQHPEDODåHLQSUHSUHþHYDQMHQDVWDMDQMDRGSDGQHHPEDODåH
V zvezi z zmanjševanMHPNROLþLQHPEDODåHMHHQDL]PHGNOMXþQLKQDORJSULSURL]YDMDOFLKHPEDODåH]
XSRãWHYDQMHP LQ L]YDMDQMHP XVWUH]QLK SRVWRSNRY L]GHODYH HPEDODåH LQ VLFHU SUHGYVHP ]
]DJRWDYOMDQMHPGDMHPDVDYROXPHQHPEDODåQHJDPDWHULDODYSULPHUMDYL]YVHELQRSURL]YRGRPãe
minimalno primerna glede na funkcionalnost proizvoda, varnost in higieno ter sprejemljivost za
potrošnika.
9 ]YH]L V SUHSUHþHYDQMHP QDVWDMDQMD RGSDGQH HPEDODåH QD L]YRUX VH MH WUHED XVPHULWL R]LURPD
podkrepiti ustrezno informacijsko kampanjo oziroma vkOMXþHYDQMD FLOMQLK MDYQRVWL ]ODVWL
JRVSRGLQMVWHY NRW QDMYHþMLK SRWURãQLNRY SURL]YRGRY 6 WHP VR SRYH]DQD WXGL SUL]DGHYDQMD JOHGH
VSUHPLQMDQMD PLVHOQRVWL SRWURãQLNRY ]ODVWL Y SRYH]DYL V SODþHYDQMHP VWRULWHY ORþHQHJD ]ELUDQMD
RGSDGQH HPEDODåH LQ XSRUDEH YUDþOMLYH HPEDODåH 3RWURãQLN PRUD LPHWL LQWHUHV GD ER XSRUDEOMDO
L]GHONH NDWHULK RGSDGQR HPEDODåR ODKNR RGGD QD QDMEROM HQRVWDYHQ LQ QDMFHQHMãL QDþLQ PRåQRVW
EUH]SODþQHRGGDMHRGSDGQHHPEDODåHY]ELUQLKFHQWULK 
4.2.2 Vzpostavitev in delovanje sistemaUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
3RGODJH]DY]SRVWDYLWHYVLVWHPDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåRGRORþDWDRSHUDWLYQLSURJUDPLQQD
njegovi podlagi sklenjen poseben dogovor med Vlado Republike Slovenije in gospodarskimi
]GUXåHQMLNLSUHGVWDYOMDMRSURL]YDMDOFHXvoznike, embalerje in trgovce (v nadaljevanju: dogovor).
0HGWHP NR RSHUDWLYQL SURJUDP GRORþD SUHGYVHP þDVRYQL QDþUW ]D GRVHJDQMH NRQþQLK ]DKWHYDQLK
GHOHåHY UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH ER GRJRYRU QDPHQMHQ XVNODMHQL GRORþLWYL
QDþLQD ]D GRVHJDQMH FLOMHY LQ XVPHULWHY L] RSHUDWLYQHJD SURJUDPD ]ODVWL NDU VH WLþH ]PDQMãHYDQMD
NROLþLQHPEDODåHSUHSUHþHYDQMDQDVWDMDQMDRGSDGQHHPEDODåHGHOHåDUHFLNOLUDQHR]LURPDSUHGHODQH
RGSDGQHHPEDODåHWHUREYH]QRVWLSRGSLVQLFGRJRYRUDSULL]YUãHYDQMXFLOMHYLn usmeritev.
.OMXþQHJD SRPHQD SUL Y]SRVWDYOMDQMX VLVWHPD UDYQDQMD ] RGSDGQR HPEDODåR VH YLGL WHVQR
VRGHORYDQMH YVHK Y HPEDODåQR YHULJR YNOMXþHQLK LQ V SUDYLOQLNRP GRORþHQLK ]DYH]DQFHY .RW
posebej pomembno, zlasti kot povezovalni organ med posameznimi gRVSRGDUVNLPL ]GUXåHQML
oziroma zavezanci pri vzpostavljanju in tudi kasneje pri izvajanju sistema, se vidi vloga
*RVSRGDUVNH ]ERUQLFH 6ORYHQLMH ãH SRVHEHM SUL XVWDQDYOMDQMX LQ GHORYDQMX GUXåE ]D UDYQDQMH ]
RGSDGQRHPEDODåR YQDGDOMHYDQMXGUXåED 3UHGSLsane obveznosti zavezancev glede recikliranja in
SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH ERGR QDPUHþ ]DJRWDYOMDOH GUXåEH UD]HQ Y SULPHUX L]ND]RYDQMD
VSRVREQRVWLSRVDPH]QLK]DYH]DQFHY]DVDPRVWRMQRUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåRNLQLNRPXQDOQL
odpadek.
V delovanje sistHPDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåRWM]ELUDQMDSUHYR]DVNODGLãþHQMDUHFLNOLUDQMD
LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH VWD Y QDMãLUãHP VPLVOX YNOMXþHQD WDNR LQGXVWULMVNL VHNWRU NRW
NRPXQDOQLVHNWRUNMHUMHJOHGHUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåRNLMHNRPXQDOQLRGSDGHNNOMXþQHJD
SRPHQD þLPSUHMãQMD Y]SRVWDYLWHY SRYH]DY PHG QMLPD 3RWUHEQD MH Y]SRVWDYLWHY VLVWHPD NL ER
]PDQMãHYDO NRQIOLNWH LQWHUHVRY SRVDPH]QLK VRGHOXMRþLK Y FHORWQL HPEDODåQL YHULJL 3RWUHEQR ER
GRORþLWL NDNRYRVWQH SDUDPHWUH VSHFLILNDFLMH  ]EUDQLh materialov za recikliranje in predelavo ter
NROLþLQSRVDPH]QLKPDWHULDORYNLVHERGRUHFLNOLUDOLR]LURPDSUHGHORYDOL
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.OMXE UHJXODWRUQL GHOLWYL RGSDGQH HPEDODåH QD WLVWR NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN LQ WLVWR NL QL
komunalni odpadek, je nujna vzpostavitev in delovanja takega sistema, ki bo na podlagi ekonomsko
QDMXVWUH]QHMãLKUHãLWHY]GUXåHYDOWDNRLQGXVWULMVNLNRWNRPXQDOQLVHNWRUWHUXSRãWHYDO REVWRMHþHDOL
QDþUWRYDQH  ]PRJOMLYRVWL NDSDFLWHWH  REMHNWH LQ QDSUDYH ]D ]ELUDQMH UHFLNOLUDQMH LQ SUHGHODYRter
RGVWUDQMHYDQMHRGSDGQHHPEDODåHREHKVHNWRUMHY
2FHQDMHGDERGRVHJDQMHGHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHSRVDPH]QLKYUVWRGSDGQHHPEDODåHNL
MHNRPXQDOQLRGSDGHN]DKWHYQHMãHYVDMGR]DþHWNDOHWDLQVLFHU]DUDGLSRVWRSQHJDSUHGYVHP
SDREPRþQRQHHQDNRPHUQHJDUD]YRMD]ELUDQMDORþHQLKIUDNFLMYNOMXþQR]RGSDGQRHPEDODåRWHUV
tem povezanih stroškov za vzpostavljanje celovitih sistemov ravnanja s komunalnimi odpadki v
Sloveniji, t.j. regijskih centrov.
V okviru zbiranja, recikliranja in predelDYD RGSDGQH HPEDODåH VR NOMXþQL SRXGDUNL QD QDVOHGQMLK
aktivnostih:
− Y]SRVWDYLWHY LQIRUPDFLMVNHJD VLVWHPD NROLþLQ ]EUDQH R]LURPD RGGDQH UHFLNOLUDQH LQ SUHGHODQH
RGSDGQH HPEDODåH ORþHQR ]D RGSDGQR HPEDODåR NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN LQ ORþHQR ]D
odpadno embDODåRNLQLNRPXQDOQLRGSDGHN LQQMHJRYDSRYH]DYD]REVWRMHþLPLQIRUPDFLMVNLP
sistemom ravnanja z odpadki;
− SULSUDYD OHWQLK QDþUWRY ]ELUDQMD UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH LQ VLFHU ]
XVPHUMDQMHP QD SRGURþMD NMHU VR YLGHWL YHþMH PRåQRVWL ]D doseganje ciljev, t.j. na odpadno
HPEDODåRNLQLNRPXQDOQLRGSDGHNLQQDQDMYHþMH]DYH]DQFH
− GRVOHGQR XYHOMDYOMDQMH LQ L]YDMDQMH ]DKWHY JOHGH UDYQDQMD ] ORþHQR ]EUDQLPL IUDNFLMDPL SUL
RSUDYOMDQMXMDYQLKVOXåEUDYQDQMDVNRPXQDOQLPLRGSDGNL
− povezovanje v enoten, celovit sistem zbiranja, recikliranja in predelave istih vrst odpadne
HPEDODåH QHJOHGHQDL]YRU DOLSRVDPH]QHVLVWHPH]R]LURPQDSRVDPH]QHYUVWHPDWHULDORYLQ
VLFHUPHGGUXåEDPLL]YDMDOFLORNDOQLKMDYQLKVOXåEUDYQDQMDVNRPXQDOQLPLRGSDGNLin tistimi,
NLVDPL]DJRWDYOMDMRSUHGSLVDQRUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR
− VSRGEXMDQMHXUHMDQMDREVWRMHþLKLQQDþUWRYDQMHLQXSRUDEDQRYLKVNXSQLKREMHNWRYLQQDSUDY]D
UHFLNOLUDQMH LQ SUHGHODYR WDNR RGSDGQH HPEDODåH NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN LQ RGSDGQH
embaODåH NL QL NRPXQDOQL RGSDGHN QSU NRPSRVWLUDQMHGRORþHQHJDGHOHåDRGSDGQHHPEDODåH
VNXSDM]GHOHåHPNRPXQDOQLKRGSDGNRYYUHJLMVNLKFHQWULKLSG 
− YNOMXþHYDQMH 9ODGH 56 R]LURPD SULVWRMQLK PLQLVWUVWHY LQ *RVSRGDUVNH ]ERUQLFH 6ORYHQLMH Y
smislu povezovanja LQ VSRGEXMDQMD LQGXVWULMH LQ REþLQ ]D VNXSQR GHORYDQMH SUL UHãHYDQMX
SUREOHPDWLNHUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
− YNOMXþHYDQMH9ODGH56R]LURPDSULVWRMQHJDPLQLVWUVWYD]GUåDYQLPLSRPRþPL]DREþLQHJOHGH
Y]SRVWDYOMDQMD VLVWHPD ORþHQHJD ]ELUDQMD NRPXQDOQLK RGpadkov in v okviru tega odpadne
HPEDODåHNLMHNRPXQDOQLRGSDGHN
− Y]SRVWDYLWHYQDG]RUDQDGGHORYDQMHPGUXåE H YVPLVOXVWRULWHYNLMLK]DJRWDYOMD MR ]DVYRMH
þODQH]ODVWLJOHGHSUHSUHþHYDQMDPRUHELWQHJDPRQRSRODQDREPRþMX6ORYHQLMH
Z ekonomskih in socioloških vidikov so pomembne aktivnosti glede oblikovanja tarifnega sistema
]D UDYQDQMH ] RGSDGQR HPEDODåR VNODGQR ] GHMDQVNLPL VWURãNL LQ VSRGEXMDQMD VLVWHPD ]ELUDQMD
ORþHQLKIUDNFLMNRPXQDOQLKRGSDGNRYYNOMXþQR]RGSDGQRHPEDODåRYREþLQDK]ODVWLYSovezavi s
cenami izvajanja storitev in subvencijami za boljše rezultate.
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4.2.3 'RVHJDQMH GHOHåHY UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH SR SRVDPH]QLK YUVWDK
materialov
1D RVQRYL GLQDPLNH GRVHJDQMD ]DKWHY JOHGH PDVQLK GHOHåHY UHFLNOLUDQH LQ SUHGHODQH odpadne
HPEDODåH ]D SRVDPH]QH PDWHULDOH QD QDFLRQDOQHP QLYRMX XSRãWHYDMRþ RFHQR ]D L]KRGLãþQR OHWR
 LQ SUHGYLGHQHJD OLQHDUQHJD SRYHþHYDQMD GHOHåHY ]D ]DJRWRYLWHY NRQþQLK GHOHåHY SR
posameznih materialih do konca leta 2007, ob upoštevanju ocen razmerij GHOHåHYNROLþLQRGSDGQH
HPEDODåHSRSRVDPH]QLKPDWHULDOLKJOHGHQDYLUQDVWDMDQMDRGSDGQHHPEDODåH WM]DHPEDODåRNL
MH NRPXQDOQL RGSDGHN LQ ]D RGSDGQR HPEDODåR NL QL NRPXQDOQL RGSDGHN  LQ RE XSRãWHYDQMX
prednostnih nalog glede zbiranja, recikliranjD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH NL QL NRPXQDOQL
RGSDGHNVHYRNYLUXGRJRYRUDSRVWDYLRVQRYH]DGRORþLWHYPDVQLKGHOHåHYUHFLNOLUDQHLQSUHGHODQH
RGSDGQH HPEDODåH NL QL NRPXQDOQL RGSDGHNSRSRVDPH]QLKPDWHULDOLKãHSRVHEHMYREGREMXGR
leta 2004, ko boQDORNDOQHPQLYRMXY]SRVWDYOMHQVLVWHPORþHQHJD]ELUDQMDRGSDGQHHPEDODåH
4.2.4 9]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMHVLVWHPDYUDþOMLYHHPEDODåH
=DSRGURþMHYUDþOMLYHHPEDODåHVHYNOMXþLMRSUHGYVHPXNUHSLJOHGHVSRGEXMDQMDQMHQHXSRUDEHLQ
sicer predvsem v povezDYL ] ]PDQMãHYDQMHP QDVWDMDQMD RGSDGQH HPEDODåH QD L]YRUX 3UL WHP QH
VPHSULWLGRRPHMHYDQMDXSRUDEHSRVDPH]QHYUVWHHPEDODåHWDNRGDMH]DJRWRYOMHQDNRQNXUHQþQRVW
in nemoteno trgovanje.
4.2.5 3UHSUHþHYDQMH]DSRVWDYOMDQMDXYRåHQLKL]GHONRYLQRYLUDQMDWUJRYDQMDDOLSRY]URþDQMDPRWHQM
NRQNXUHQþQRVWL
'RORþLODSUDYLOQLNDLQSUHGODJDQLXNUHSLL]2SHUDWLYQHJDSURJUDPDYFHORWLRPRJRþDMRSURVWSUHWRN
EODJDLQVWRULWHYLQQHYVHEXMHMRRYLUDQMDWUJRYDQMDGRSRVDPH]QLKYUVWHPEDODåHR]LURPDRGSDGQH
HPEDODåH
4.2.6 8SRãWHYDQMHVWDQGDUGRYL]GDQLKYSRGSRURL]YDMDQMX]DKWHYQDSRGURþMXUDYQDQMD]HPEDODåR
LQRGSDGQRHPEDODåR
=D VWDQGDUGD 6,67 (1  (PEDODåD – Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo –
Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru (Packaging - Requirements specific to manufacturing and
composition - 3UHYHQWLRQ E\ VRXUFH UHGXFWLRQ  LQ 6,67 (1  (PEDODåD - Zahteve za
HPEDODåRSULPHUQR]DNRPSRVWLUDQMHLQELRUD]JUDGQMR– Preskusna shema in ovrednotenje meril za
VSUHMHPOMLYRVWHPEDODåH 3DFNaging - Requirements for packaging recoverable through composting
and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging), ki
sta bila v decembru 2000 privzeta z metodo razglasitve tudi v sistem slovenske nacionalne
VWDQGDUGL]DFLMH LQ ] RGORþER (. &RPPLVVLRQ 'HFLVLRQ (&  GRYROMHQD REMDYD Y
Uradnem listu EU (prvi z opozorilom), je treba zagotoviti prenos v slovensko regulativo, in sicer v
VNODGX]GRORþLOL]DNRQDRWHKQLþQLK]DKWHYDK]DSURL]YRGHLQRXJRWDYljanju skladnosti - ZTZPUS
(Ur. list RS, št. 59/99) ter kasnejše upoštevanje.
4.2.7 Vzpostavljanje ekonomskih instrumentov za doseganje ciljev
Pri vzpostavljanju in uporabi ekonomskih instrumentov za pospeševanje doseganja zahtevanih
FLOMHY QD SRGURþMX UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR MH NOMXþQR XSRãWHYDQMH QDþHOD
ªRQHVQDåHYDOHFSODþD©
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3UDYLOQLN ]DYH]XMH SURL]YDMDOFH XYR]QLNH HPEDOHUMH LQ Y QHNDWHULK SULPHULK WUJRYFH ]D SODþLOR
VWURãNRYFHORYLWHJDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåRNLQLNRPXQDOQLRGSadek, ter stroškov prevzema
LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN 1DYHGHQL ERGR GROåQL SODþHYDWL
GUXåEL DP  VWURãNH ]D RSUDYOMHQR VWRULWHY NL ERGR QSU VRUD]PHUQL NROLþLQDP HPEDODåH NL MH ELOD
GDQDYSURPHWSULþHPHUERYLãLQDVWURãNRYRGYLVQD]ODVWLRGYUVWHPDWHULDODLQQDþLQDUDYQDQMD]
RGSDGQR HPEDODåR WM UHFLNOLUDQMD SUHGHODYH LWG 'UXåED H  NDWHUH LK  XVWDQRYLWHOML ERGR
]DYH]DQFL ER GR  PRUDOD H  ]DGRVWLWL SRJRMHP UDYQDQMD ] RGSDGQR HPEDODåR QD SUHGSLVDQ LQ
QDMEROMHNRQRPLþHQQDþLQ=DYH]DQFLLPDMRSULWHPPRåQRVWYSOLYDWLQDYUVWRLQNROLþLQRHPEDODåH
NLMRGDMRYSURPHWLQVWHPYSOLYDWLWXGLQDVWURãNH]DUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR
6WURãNH]ELUDQMDORþHQLKIUDNFLMNRPXQDOQLKRGSDGNRYYNOMXþQR]RGSDGQRHPEDODåRNULMH lokalna
VNXSQRVW REþLQD  LQ VLFHU SUHNR FHQH L]YDMDQMD ORNDOQH MDYQH VOXåEH ]ELUDQMD NRPXQDOQLK
odpadkov.
5DYQDQMH NRQþQHJD SRWURãQLND ] RGSDGQR HPEDODåR ER Y QDMYHþML PHUL RGYLVQR RG HNRORãNH
RVYHãþHQRVWL WHU QHSRVUHGQLK VWURãNRY REVWRMHþHJD RGVWUDQMHYanja odpadkov, t.j. odlaganja
RGSDGNRY QD RGODJDOLãþD %ROM LQWHQ]LYQR ]ELUDQMH ORþHQLK IUDNFLM ER SRVDPH]QLNX R]LURPD
JRVSRGLQMVWYX RPRJRþDOR ]QLåDQMH NROLþLQH RVWDQND RGSDGNRY WHU V WHP WXGL VWURãNRY ]D QMLKRYR
RGVWUDQMHYDQMH .RQþQL XSRUDEQLN ER SUHNR Fene gospodarjenja z odpadki dobil spodbudo in
PRåQRVW]DLQWHQ]LYQRORþHQR]ELUDQMHRGSDGQHHPEDODåH
4.2.8 9NOMXþHYDQMHFLOMQLKMDYQRVWL
2EYHãþDQMH
Organiziranje informacijskih kampanj za ciljne javnosti in ekonomske subjekte
Sodelovanje (komuniciranje)
Vzpostavitev sodelovanja in dobrega komuniciranja s ciljnimi javnostmi bo pripomoglo k
doseganju zastavljenih ciljev in predvsem prispevati k:
− SRYHþDQMX ]DYHVWL Y ]YH]L ] JRVSRGDUMHQMHP ] RGSDGNL LQ SRVHEHM RGSDGQR HPEDODåR YVHK
XGHOHåHQFHYYHPEDODåni verigi";
− spremembi potrošniških navad;
− Y]SRVWDYLWYLVLVWHPDWUDMQHJDL]REUDåHYDQMD
'LQDPLNDNRPXQLFLUDQMD]Y]SRVWDYLWYLMRVLVWHPDPHUMHQMDXþLQNRYNRPXQLFLUDQMDYVHEXMH
− opredelitev dinamike in akterjev komuniciranja glede na zahtevane cilje za vzpostavitev in
delovanje sistema (fazno do leta 2004, ter do leta 2007); in
− RSUHGHOLWHYPHWRGRORJLMH]DPHUMHQMHXþLQNRYNRPXQLFLUDQMD
,]REUDåHYDQMH
3UHGQRVWQRMHREUDYQDYDWLSULSUDYRSURJUDPRYLQL]YDMDQMHDNWLYQRVWLJOHGHL]REUDåHYDQMDQDQLYRMX
REþLQRGXSUDYQLKRUJDQRYJOHGHY]SRVWDYOMDQMDLQL]YDMDQMDUDYQDQMD]ORþHQR]EUDQLPLIUDNFLMDPL
YNOMXþQR ] RGSDGQR HPEDODåR GR JRVSRGLQMVWHY JOHGH VSUHPLQMDQMD PLVHOQRVWL LQ SRWURãQLãNLK
navad.
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=DYH]DQFLNLVDPLVNUELMR]DUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåRPRUDMR]REYHVWLORPQDHPEDODåLNLQL
NRPXQDOQLRGSDGHNREYHVWLWLNRQþQHJDXSRUDEQLNDRPRåQRVWLEUH]SODþQHRGGDMH
9 SULPHUX UDYQDQMD ] RGSDGQR HPEDODåR Y RNYLUX GUXåE H  MH REYH]QRVW GUXåE H  LQIRUPLUDQMH
MDYQRVWL LQ YVHK RVWDOLK XSRUDEQLNRY JOHGH PRåQRVWL EUH]SODþQH RGGDMH RGSDGQH HPEDODåH NL QL
NRPXQDOQLRGSDGHNFLOMLKLQQDPHQXWHURSUDYLOQHPUDYQDQMX]RGSDGQRHPEDODåRWHURPRåQRVWL
predelave in recikliranja.
4.2.9 9]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMHLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPDLQVLVWHPDSRURþDQMD
Informacijski sistem
2EVWRMHþL LQIRUPDFLMVNL VLVWHP R]LURPD ED]D SRGDWNRY JOHGH VXEMHNWRY UDYQDQMD ] RGSDGNL WM
zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev, posrednikov in prevoznikov) v Sloveniji so javni in
razvidni iz evidenc ARSO, ga pa bo potrebno ustrezno dopolniWL R]LURPD XVNODGLWL ]D SRGURþMH
UDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
= YLGLND YNOMXþHYDQMD FLOMQLK MDYQRVWL VH NRW SRGSRUD DNWLYQRVWLP QD SRGURþMX REYHãþDQMD
VRGHORYDQMDLQL]REUDåHYDQMDYVHKXGHOHåHQFHYYHPEDODåQLYHULJLR]LURPDYVLVWHPXUDYQDQMD]
HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRYLGL]ODVWLY]SRVWDYLWHYGRGDWQLKVRGREQLKLQIRUPDFLMVNLKVLVWHPRY
(internet, multimedija ipd.), zlasti v povezavi med MOP in GZS, ki bo dostopen in uporaben ter
UD]XPOMLYYVHP]DLQWHUHVLUDQLPYY]SRVWDYOMHQHPR]LURPDQDVWDMDMRþHPVLVtemu.
6LVWHPSRURþDQMD
9 VNODGX V SUDYLOQLNRP VR ]DYH]DQFL XYR]QLNL SURL]YDMDOFL HPEDOHUML WUJRYFL GROåQLL]GHODWLLQ
SRVUHGRYDWL OHWQD SRURþLOD 023$562 3UYLþ VH SRVUHGXMH OHWQR SRURþLOR R HPEDODåL LQ RGSDGQL
HPEDODåLGR3. 2002 za preteklo kROHGDUVNROHWRWM]DOHWR/HWQRSRURþLORREVHJDOHWQR
NROLþLQRHPEDODåHNLMHELODGDQDYSURPHWWHUQDVWDOHOHWQHNROLþLQHRGSDGQHHPEDODåHLQYRNYLUX
WHNROLþLQHUHFLNOLUDQHR]LURPDSUHGHODQHRGSDGQHHPEDODåH
ARSO vodi tudi evidenco tistih, NL VDPL ]DJRWDYOMDMR XUHVQLþLWHY FLOMHY VNODGQR ] ]DKWHYDPL
SUHGSLVRY LQ VLFHU ]D RGSDGQR HPEDODåR NL QL NRPXQDOQL RGSDGHN WHU GUXåE H  NL ER ]D VYRMH
þODQH]DJRWRYLODFLOMQHGHOHåHUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYH
V okviru MOP in ARSO se vzpostavi in vodi ED]D SRGDWNRY NL RPRJRþD SUHQRV SRURþLO QD
(YURSVNR.RPLVLMRYREOLNLGRORþHQLVVNOHSRPNRPLVLMH(&
4.2.10 Spremljanje in nadzor
Spremljanje
.RW SRVYHWRYDOQR WHOR 023 VH XVWDQRYL .RPLVLMD ]D HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR Y
nadaljevanju: komiVLMD  LQ VLFHU ]D SRGURþMH VSUHPOMDQMD VWDQMD XYHOMDYOMDQMD XNUHSRY ]D
SUHSUHþHYDQMHLQ]PDQMãHYDQMHNROLþLQHRGSDGQHHPEDODåHLQQMHQLKãNRGOMLYLKYSOLYRYQDRNROMH
1D SRGODJL DQDOL] YVDNROHWQLK SRURþLO R NROLþLQDK HPEDODåH LQ RGSDGQH HPEDODåH WHU GRVHganja
GHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYHRGSDGQHHPEDODåHãH]ODVWL]DSUYLOHWLLQNLMLK$562
posreduje MOP, MOP na predlog komisije v primeru odstopanja od zastavljenih ciljev na
QDFLRQDOQHP QLYRMX Y ]YH]L ] GRVHJDQMHP GHOHåHY UHFLNOLUDQMD LQ SUHGHODYH RGSDGQH HPEDODåH
SUHGYLGL VSUHMHP GRGDWQLK XNUHSRY LQ VLFHU Y VPLVOX XVNODGLWYH GLQDPLNH GRVHJDQMD GHOHåHY ]
GRVHåHQLPVWDQMHPLQSULODJRGLWYLMRGRVHJDQMD]DKWHYGRNRQFDOHWD
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Ena izmed nalog komisije bo tudi stalni nadzor nad izvajanjem XNUHSRY NL RPRJRþD SURVWR
WUJRYDQMH]YVHPLYUVWDPLHPEDODåHR]LURPDRGSDGQHHPEDODåHSRGHQDNLPLSRJRML
9 SULPHUX QHXVWDQRYLWYH R]LURPD SULþHWND GHORYDQMD GUXåE H  VSUHMPH 023 Y RNYLUX ]DNRQRGDMH
XVWUH]QHXNUHSHERGLVLYREOLNLMDYQHVOXåEHERGLVLQDORåL]DYH]DQFHPXVWUH]QRRUJDQL]LUDQRVW]D
UDYQDQMHVWDNRYUVWRRGSDGNRYR]LURPD]DJRWRYLWHYILQDQþQLKVUHGVWHY]DY]SRVWDYLWHYLQGHORYDQMH
FHORYLWHJDVLVWHPDUDYQDQMD]RGSDGQRHPEDODåR
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem doseganja ciljev in usmeritev iz operativnega programa, kot
JD ] GRJRYRURPVNOHQHMR9ODGD56LQJRVSRGDUVND]GUXåHQMDL]YDMDMRSRGSLVQLFHLQVLFHUNRWMH
GRORþHQRYGRJRYRUX
1DG]RUQDGL]YDMDQMHP]DKWHYL]SUHGSLVDRUDYQDQMX]HPEDODåRLQRGSDGQRHPEDODåRRSUDYOMDMR
inšpektorjLSULVWRMQL]DYDUVWYRRNROMDLQWUåQLLQãSHNWRUMLJOHGHGDMDQMDHPEDODåHYSURPHW

5.

Stroški

5.1

Ocena stroškov

6NXSQL VWURãNL LPSOHPHQWDFLMH ]DKWHY V SRGURþMD UDYQDQMD ] HPEDODåR LQ RGSDGQR HPEDODåR VR
RFHQMHQL QD RVQRYL QDUDãþDMRþLK NROLþLQ RGSDGQH HPEDODåH GR NRQFD OHWD  LQ VWURãNRY
Y]SRVWDYLWYH LQ GHORYDQMD FHORYLWHJD VLVWHPD UDYQDQMD ] RGSDGQR HPEDODåR WHU SR SUYLK ocenah
VNXSDM]QDãDMRRNURJPLOLMDUG6,7 PLOLMRQRY(852 1DMYHþMDYODJDQMDVHSULþDNXMHYOHWLK
2004 in 2005 (do okrog 11 milijard SIT letno oziroma do okrog 50 milijonov EURO letno) in v
letih 2006 in 2007 (do okrog 15 milijard SIT letno oziroma do okrog 70 milijonov EURO letno).
2FHQDVWURãNRYYNOMXþXMHLQYHVWLFLMHYREMHNWHLQQDSUDYH]D]ELUDQMHVNODGLãþHQMHLQUHFLNliranje ter
SUHGHODYR RGSDGQH HPEDODåH NL MH NRPXQDOQL RGSDGHN WHU LQYHVWLFLMH Y REMHNWH LQ QDSUDYH ]D
]ELUDQMH VNODGLãþHQMH ]ELUDOQLFH  LQ ]D UHFLNOLUDQMH WHU SUHGHODYR RGSDGQH HPEDODåH NL QL
komunalni odpadek. Pod stroške objektov in naprav za recikOLUDQMH LQ SUHGHODYR VH YNOMXþXMH
SUHGYVHP QDþUWRYDQMH L]JUDGQMD LQ REUDWRYDQMH VRUWLUQLF NRPSRVWDUQ LQ SRGREQR SUL þHPHU MH
XSRãWHYDQRL]KRGLãþHGDVRHNRQRPVNRXJRGQHNDSDFLWHWHWDNLKREMHNWRYLQQDSUDYPHGLQ
20.000 ton/letno. 3RSUHþQLVWURãNi tovrstnih investicij znašajo med 330 in 440 milijoni SIT (1,5 do 2
milijona EURO) in z obratovalnimi stroški okrog 4.400 do 5.500 SIT/tono (20-25 EURO/tono).
=ELUQL FHQWUL ]D RGSDGQR HPEDODåR NL VH QDþUWXMHMR ODKNR WXGL Y VNORSX VLVWHPD ORþHQR ]EUDQLK
fUDNFLMNRPXQDOQLKRGSDGNRYSUHGVWDYOMDMRLQYHVWLFLMVNLYORåHNPHGLQPLOLMRQL6,7 
in 150.000 EURO), odvisno od velikosti in opremljenosti.
9VWURãNLKQLVRSUHGYLGHQLVWURãNLLQYHVWLFLMHYREMHNWH]DHQHUJHWVNRSUHGHODYRRGSDGQHHPEDODåH
vklMXþHQLSDVRVWURãNLWUDQVSRUWDLQRGODJDQMDSUHRVWDQND
5.2

Viri financiranja

6WURãNH Y]SRVWDYLWYH LQ L]YDMDQMD VLVWHPD ORþHQHJD ]ELUDQMD RGSDGQH HPEDODåH NL MH NRPXQDOQL
RGSDGHN NULMHMR ORNDOQH VNXSQRVWL REþLQH  LQ VLFHU SUHNR FHQH L]YDMDQMD ORNDOQH MDYQH VOXåEH
]ELUDQMD NRPXQDOQLK RGSDGNRY WHU VUHGVWHY L] REþLQVNLK SURUDþXQRY ]D LQYHVWLFLMH Y RNROMVNR
NRPXQDOQRLQIUDVWUXNWXURUDYQDQMDVNRPXQDOQLPLRGSDGNLSULþHPHUMHGHOVUHGVWHYSUHGYLGHQWXGL
YRNYLUXVUHGVWHYL]GUåDYQHJDSURUDþXQD
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Stroške ]ELUDQMDRGSDGQHHPEDODåHNLQLNRPXQDOQLRGSDGHNWHUVWURãNHUHFLNOLUDQMDLQSUHGHODYH
WHUNRQþQHRGVWUDQLWYHYVHRGSDGQHHPEDODåHSDYFHORWLNULMHMR]DYH]DQFLL]SUHGSLVDRUDYQDQMX]
RGSDGQRHPEDODåRWMXYR]QLNLSURL]YDMDOFLHPEDOHUMLLQWUJRYFi, in sicer preko sistema ravnanja z
RGSDGQRHPEDODåRR]LURPDGUXåE H ]DUDYQDQMH]RGSDGQRHPEDODåR
=DL]YDMDQMHWHJDRSHUDWLYQHJDSURJUDPDVH]DREGREMHGRNRQFDOHWDL]GUåDYQHJDSURUDþXQD
predvidoma nameni skupaj okrog 220 milijonov SIT (1 milijon EURO), in sicer do 30 milijonov
6,7OHWQRYOHWLKLQýHWUWLQD PLOLMRQRY6,7 VHSUHGYLGLYRNYLUXSRVWDYNH ,]YDMDQMH RSHUDWLYQLK SURJUDPRY V SRGURþMD UDYQDQMD ] RGSDGNL ]ODVWL QD SRGURþMX REOLNRYDQMD
politike, institucionalne orJDQL]LUDQRVWL ]ODVWL GRGDWQHJD XVSRVDEOMDQMD LQ L]REUDåHYDQMD XSUDYQLK
RUJDQRY YRGHQMD HYLGHQF LSG  VSUHPOMDQMD LQ QDG]RUD L]YDMDQMD SURJUDPD WHU RVYHãþDQMD FLOMQLK
MDYQRVWL ]ODVWL MDYQHJD VHNWRUMD WM SUHELYDOVWYD ORNDOQLK VNXSQRVWL  RVWDOH WUL þHtrtine (165
milijonov SIT) pa v okviru postavke 1366 - Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture, zlasti
Y RNYLUX Y]SRVWDYOMDQMD LQ L]YDMDQMD VLVWHPRY ORþHQHJD ]ELUDQMD NRPXQDOQLK RGSDGNRYYNOMXþQR]
RGSDGQRHPEDODåRNLMHNRPXQDOQLRGSDGHN

6.

TABELARNI PRIKAZ PROGRAMA UKREPOV

Ukrepi za doseganje ciljev

Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

Ocena
stroškov

9LULILQDQþQLK
sredstev

(v mio EURO)

0,10 (Ocena
stroškov od
2002 do
konca 2007)

Oblikovanje politike

Priprava strateških
dokumentov
Sprejem operativnega
programa varstva okolja za
SRGURþMHUDYQDQMD]
HPEDODåRLQRGSDGQR
HPEDODåR
Verifikacija operativnega
programa z dejanskim
stanjem

Regulativa
Sprejem predpisa o
UDYQDQMX]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR
Spremembe in dopolnitve
predpisov

Priprava in sprejem
operativnega programa

2002 / I

MOP

V primeru odstopanja od
zastavljenih ciljev zlasti v
zvezi z doseganjem
GHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQ
predelave odpadne
HPEDODåHMHSRWUHEHQ
sprejem in izvedba
dodatnih ukrepov v zvezi s
tem.

2003 / I

MOP

Sprejem pravilnika o
UDYQDQMX]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR 8UOLVW
RS, št. 104/00)
Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o ravnanju z
HPEDODåRLQRGSDGQR
HPEDODåR

2000/IV

MOP

2002 / I

MOP

MOP
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Ukrepi za doseganje ciljev

Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

Sklenitev dogovora med
Vlado RS in
JRVSRGDUVNLPL]GUXåHQML

Priprava in sklenitev
dogovora med Vlado RS in
JRVSRGDUVNLPL]GUXåHQML
(proizvajalci, uvozniki,
HPEDOHUML RQDþLQX
doseganja ciljev in
usmeritev iz operativnega
programa
Posebna komisija skrbi in
spremlja stanje na
SRGURþMXUDYQDQMD]
HPEDODåRLQRGSDGQR
HPEDODåRLQVYHWXMH023
pri uveljavitvi ukrepov in
organizaciji na tem
SRGURþMX
Priprava in sprejem
SRWUHEQLKWHKQLþQLK
predpisov (n.pr. glede
WHKQLþQLK]DKWHY]D
proizvode in postopkov
ugotavljanja skladnosti v
povezavi s standardi v
podporo EU direktivi),
navodil ipd. za izvajanje
zahtev iz pravilnika

2002/ II

MOP/GZ
(GZS)

2002 / II

MOP

2002/ I
(in naprej stalno)

MOP
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Ocena
stroškov

9LULILQDQþQLK
sredstev

(v mio EURO)

Imenovanje Komisije za
HPEDODåRLQ odpadno
HPEDODåR

Priprava in sprejem
WHKQLþQLKSUHGSLVRYLQ
navodil

MOP

Institucionalna
organiziranost
Organiziranost upravnih
organov

Dodatno usposabljanje in
L]REUDåHYDQMH
Kadrovska okrepitev

Vzpostavitev in izvajanje
postopkov izdajanja
potrdil, dovoljenj in
registracije
Vzpostavitev in vodenje
evidence zavezancev, ki
sami zagotavljajo ravnanje
]RGSDGQRHPEDODåR

0,10 (Ocena
stroškov od
2002 do
konca 2007)
Dodatno usposabljanje in
L]REUDåHYDQMHXSUDYQLK
organov glede izdajanja
dovoljenj, registracij,
vodenja evidenc ipd.
Priprava in izvajanje
postopkov izdajanja
dovoljenj in registracij
Izdaja potrdil in vodenje
evidence za tiste, ki sami
zagotavljajo ravnanje z
RGSDGQRHPEDODåRNLQL
komunalni odpadek.

2002

MOP

2001
in naprej

MOP-ARSO

2003 / II
in naprej

MOP-ARSO
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Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

Ocena
stroškov

9LULILQDQþQLK
sredstev

(v mio EURO)

Vzpostavitev in delovanje
sistema ravnanja z
RGSDGQRHPEDODåR
Vzpostavljanje sistema
ravnanja z odpadno
HPEDODåR

8VWDQRYLWHYGUXåE H ]D
ravnanje z odpadno
HPEDODåR '52(
Prenos obveznosti
]DYH]DQFHYQDGUXåER H 
za ravnanje z odpadno
HPEDODåR

Vzpostavitev lastnega
sistema za ravnanje z
RGSDGQRHPEDODåR

Dodatno usposabljanje
zavezancev

Vzpostavitev sistema,
Zavezanci morajo
zagotoviti zbiranje,
ponovno uporabo
predelavo ali
odstranjevanje odpadne
HPEDODåHLQVLFHUQDVYRMH
stroške zagotoviti:
− redno prevzemanje
RGSDGQHHPEDODåHRG
L]YDMDOFHYMDYQHVOXåEH
ravnanja s
komunalnimi odpadki
in predelavo,
recikliranje ali
odstranjevanje,
− prevzemati odpadno
HPEDODåRNLQL
komunalni odpadek, ter
zagotoviti ravnanje
skladno s predpisi
'52(]DþQH]DJRWDYOMDWL
gospodarjenje z odpadno
HPEDODåRNRSULGREL
dovoljenje ministrstva.
Zavezanci morajo za
RGSDGQRHPEDODåRNLMH
komunalni odpadek, in za
RGSDGQRHPEDODåRNLQL
komunalni odpadek (razen
tistih, ki sami zagotavljajo
ravnanje z odpadno
HPEDODåR VNOHQLWL
pogodbo z DROE
=DYH]DQFLODKNRHPEDODåR
ki ni komunalni odpadek,
VDPL]ELUDMRSULNRQþQHP
uporabniku in zagotavljajo
ravnanje ustrezno
prepisom
Usposabljanje zavezancev
JOHGH]DKWHYVSRGURþMD
UDYQDQMD]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR

2002-2003

Zavezanci
(GZS-GZ)

2002-2003

Zavezanci
(GZS-GZ)

2003 / II

DROE
Zavezanci

2003 / II

Zavezanci
(sami)

2001 in
naprej

GZS-GZ
DROE

0,5

Gospodarstvo

0,5
(Ocena
stroškov od
2002 do
konca 2007)

Gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Ukrepi za doseganje ciljev

Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

Izvajanje sistema ravnanja
]RGSDGQRHPEDODåR

Zavezanci morajo
zagotoviti zbiranje,
ponovno uporabo
predelavo ali
odstranjevanje odpadne
HPEDODåHLQVLFHUQDVYRMH
stroške zagotoviti:
− redno prevzemanje
RGSDGQHHPEDODåHRG
izvajalcev javne
VOXåEHUDYQDQMDV
komunalnimi odpadki
in predelavo,
recikliranje ali
odstranjevanje,
− prevzemati odpadno
ePEDODåRNLQL
komunalni odpadek,
ter zagotoviti ravnanje
skladno s predpisi
Proizvajalec, uvoznik,
embaler ali trgovec mora
odpadno transportno ali
VNXSLQVNRHPEDODåR
neposredno po dobavi
blaga ali ob naslednji
GREDYLY]HWLEUH]SODþQR
QD]DMþHMHNRQþQL
XSRUDEQLNåHOLYUQLWLýH
NRQþQLXSRUDEQLNVDP
prevzame blago pri
proizvajalcu, uvozniku,
embalerju ali trgovcu,
lahko odpadno transportno
HPEDODåRSXVWLQHSRVUHGQR
na mestu prevzema ali jo
QDNQDGQREUH]SODþQRRGGD
LS morajo v okviru
opravljanja lokalne javne
VOXåEHUDYQDQMDV
komunalnimi odpadki
zagotavljati ravnanje z
ORþHQR]EUDQLPL
IUDNFLMDPLYNOMXþQR]
RGSDGQRHPEDODåR

2004 / I
in naprej

DROE
Zavezanci

2003 / I
in naprej

Zavezanci

2004 / I
in naprej

LS

2003 / I
trajno

Zavezanci

29 / 4. 4. 2002 / Stran 2545
Ocena
stroškov
(v mio EURO)

Vzpostavitev in izvajanje
EUH]SODþQHJDVLVWHPD
prevzemanja skupinske in
transportne odpadne
HPEDODåHRGNRQþQLK
uporabnikov

Vzpostavitev sistema
ORþHQHJD]ELUDQMDRGSDGQH
HPEDODåHNLMHNRPXQDOQL
odpadek

1DþUWRYDQMHLQ
vzpostavitev objektov in
naprav
Vzpostavitev zbiralnic

Vzpostavitev posebnih
SURVWRURY]DEUH]SODþQR
prevzemanje, zbiranje ali
UD]YUãþDQMHWHU]DþDVQR
VNODGLãþHQMHRGSDGQH
HPEDODåH

6 (2002)
4 (2003)

9LULILQDQþQLK
sredstev

Stran
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Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

Ocena
stroškov

9LULILQDQþQLK
sredstev

(v mio EURO)

Vzpostavitev in
obratovanje ustrezne
infrastrukture

Ureditev potrebne
infrastrukture za
recikliranje in predelavo
RGSDGQHHPEDODåH

Dograjevanje in
obratovanje potrebne
LQIUDVWUXNWXUHYNOMXþQR]
lokalno

Urejevanje in dograjevanje
zbirnih centrov

Izgradnja novih objektov

Ureditev zbiralnic, kjer
NRQþQLXSRUDEQiki oddajo
RGSDGQRHPEDODåRNLQL
NRPXQDOQLRGSDGHNþHQL
urejeno pri zadnjem
GREDYLWHOMXDOLNRQþQHP
uporabniku

DROE

5 (od 2004
do 2007)

Gospodarstvo

Ureditev zbirnih centrov za
]ELUDQMHUD]YUãþDQMHLQ
]DþDVQRSUHY]HWHHPEDODåH

DROE, LS

4 (2003)
6 (2004)

Gospodarstvo,
LS

Izgradnja novih objektov
in naprav za recikliranje in
predelavo
Zavezanci, ki sami skrbijo
za ravnanje z odpadno
HPEDODåRNLQLNRPXQDOQL
odpadek, uredijo (sami ali
s pogodbenimi partnerji)
objekte za ravnanje z
RGSDGQRHPEDODåR
DROE uredi (sama ali s
pogodbenimi partnerji)
objekte za ravnanje z
RGSDGQRHPEDODåR
Izgradnja novih objektov
in naprav za zbiranje,
UD]YUãþDQMHUHFLNOLUDQMHLQ
predelavo odpadne
HPEDODåH

DROE, LS

3 (2003)
6 (2004)

Gospodarstvo,
LS

2004 / I

Zavezanci
DROE, LS

20 (2003)
30 (2004)

Gospodarstvo,
LS

2004

Zavezanci,
DROE,
LS

30(2005)
40(2006)
40(2007)
0,75 (od
2002 do
konca 2004)
6 (2004)
10 (2005,
2006, 2007)

Gospodarstvo,
LS

Ureditev zbirnih centrov za
]ELUDQMHUD]YUãþDQMHLQ
]DþDVQRVNODGLãþHQMH
prevzete odpadne
HPEDODåH
Izgradnja novih objektov
za recikliranje in predelavo

2004

DROE, LS

2004

Zavezanci,
DROE, LS

Spremljanje, nadzor in
SRURþDQMH
Spremljanje

6SUHPOMDQMHHPEDODåHNL
je dana v promet ter
RGSDGQHHPEDODåHNLMH
bila reciklirana, predelana
in odstranjena.
Analiza doseganja vmesnih
ciljev glede zahtev po
recikliranju in predelavi
RGSDGQHHPEDODåH

9 (2005)
15(2006)
12 (2007)

0,05 (Ocena
stroškov od
2002 do
konca 2007)
Izdelava in analiza letnih
pRURþLORNROLþLQDK
HPEDODåHLQRGSDGQH
HPEDODåH
3UHJOHGOHWQLKSRURþLO
ocene stanja, analiza
doseganja ciljev glede
zahtev po recikliranju in
predelavi odpadne
HPEDODåH

30.06.
vsako leto
(od 2002 in
naprej)

MOP-ARSO

MOP

Gospodarstvo,
LS

Gospodarstvo,
LS

Uradni list Republike Slovenije
Ukrepi za doseganje ciljev

Št.

Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

30. 9.
vsako leto
(od 2002 in
naprej)

Komisija

31. 12.
vsako leto
(od 2002 in
naprej)

MOP

31.12.2007

MOP

2003
stalno

MOP-IRSOP
MG-TIRS

2003 / II

MOP
GZS-GZ

2003 / III

MOP

2002 / I
(in naprej:
do 31. 3.
vsako leto)
31. 3. 2005
(za leto
2004)

Zavezanci
DROE

2002 / I
(in naprej:
do 31. 3.
vsako leto)

JS-KO

29 / 4. 4. 2002 / Stran 2547
Ocena
stroškov
(v mio EURO)

Uskladitev dinamike glede
doseganMDGHOHåHY
recikliranja in predelave
RGSDGQHHPEDODåH
Sprejem dodatnih ukrepov
v zvezi z doseganjem
GHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQ
predelave odpadne
HPEDODåH
Doseganje ciljev koncem
leta 2007

Nadzor
Nadzor nad izvajanjem
zahtev iz predpisa

Nadzor nad izvajanjem
dogovora
Dodatni ukrepi glede
(ne)ustanovitve in
QH GHORYDQMDGUXåE H ]D
ravnanje z odpadno
HPEDODåR
3RURþDQMH
3RURþDQMHROHWQLK
NROLþLQDKHPEDODåHLQ
RGSDGQHHPEDODåH

3RURþDQMHL]YDMDOFHY
ORNDOQLKMDYQLKVOXåE
ravnanja s komunalnimi
RGSDGNL ORþHQHIUDNFLMH
odpaGQDHPEDODåD

Predlog ukrepov za
XVNODGLWHYQDþUWRYDQH
dinamike glede doseganja
GHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQ
predelave odpadne
HPEDODåH

Ugotavljanje doseganja
GHOHåHYUHFLNOLUDQMDLQ
predelave odpadne
HPEDODåHNRQHFOHWD
Nadzor nad izvajanjem
zahtev pravilnika o
UDYQDQMX]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR
Izvajanje nadzora nad
izvajanjem dogovora s
strani podpisnikov
MOP sprejme dodatne
ukrepe za pospešitev
aktivnosti v zvezi s tem
(npr: ustanovitev javne
VOXåEHQDORåLWHY
zaveznacem ustrezno
organiziranost ipd.)
Zavezanci za ravnanje z
RGSDGQRHPEDODåR
SRVUHGXMHMR023SRURþLOR
RHPEDODåLNLVRMRGDOLY
promet, ter o ravnanju z
RGSDGQRHPEDODåR]D
preteklo koledarsko leto
DROE posreduje MOP
SRURþLORRUDYQDQMX]
RGSDGQRHPEDODåR
,]YDMDOFLMDYQLKVOXåE
ravnanja s komunalnimi
odpadki skladno z odredbo
RUDYQDQMX]ORþHQR
zbranimi frakcijami pri
RSUDYOMDQMXMDYQHVOXåEH
ravnanja s komunalnimi
odpadki MOP posredujejo
OHWQRSRURþLOR

9LULILQDQþQLK
sredstev

Stran
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Vsebina ukrepov
SRGURþMH]DKWHY

Rok

Nosilec

2006
þODQLFH
EU
SRURþDMR
na 3 leta)

MOP

Ocena
stroškov

9LULILQDQþQLK
sredstev

(v mio EURO)

3RURþDQMH(YURSVNL
komisiji o izvajanju zahtev
EU direktive

9NOMXþHYDQMHFLOMQLK
javnosti

2VYHãþDQMH]DYH]DQFHY
JOHGH]DKWHYVSRGURþMD
UDYQDQMD]HPEDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR
,]REUDåHYDQMHLQ
RVYHãþDQMHNRQþQLK
uporabnikov
2VYHãþDQMHORNDOQLK
skupnosti, izvajalcev
lokalnih javQLKVOXåE
ravnanja s komunalnimi
RGSDGNLLQREþDQRYJOHGH
zbiranja in prevzema
RGSDGQHHPEDODåHNLMH
komunalni odpadek

Informiranje glede
izpolnjevanja zahtev

Informiranje in usmerjanje
glede doseganja ciljev

3RURþLORRVWDQMXQD
SRGURþMXUDYQDQMD]
HPEDODåRLQRGSDGQR
HPEDODåRLQãH]ODVWLR
GRVHJDQMXGHOHåHY
recikliranja in predelave
RGSDGQHHPEDODåH

1,0
(Ocena
stroškov od
2001 do
konca 2007)
Seznanitev zavezancev
glede obveznosti v zvezi z
ravnanjem z embDODåRLQ
RGSDGQRHPEDODåR
2VYHãþDQMHLQVSRGEXMDQMH
NRQþQLKXSRUDEQLNRY]D
oddajanje odpadne
HPEDODåH
2VYHãþDQMHORNDOQLK
skupnosti in izvajalcev
ORNDOQLKMDYQLKVOXåE
ravnanja s komunalnimi
RGSDGNLJOHGHORþHQHJD
zbiranja odpadne embalaåH

2002 2007
stalno

GZS-GZ
MOP

2004

MOP
DROE

2002

MOP

2VYHãþDQMHREþDQRYJOHGH
ORþHQHJD]ELUDQMDRGSDGQH
HPEDODåH

2004

LS

2VYHãþDQMHJOHGH
SUHY]HPDQMDORþHQLK
IUDNFLMRGSDGQHHPEDODåH
v zbirnih centrih izvajalcev
MDYQLKVOXåEUDYQDQMDV
komunalnimi odpadki.
(PEDODåLNLVHMRGDY
SURPHWMHSULORåLWL
informacijo o
izpolnjevanju zahtev ter
skladnosti z zahtevami
pravilnika
Informiranje in usmerjanje
glede doseganja masnih
GHOHåHYUHFLNOLUDQHLQ
predelane odpadne
HPEDODåH

2004

DROE

2003 / I

Zavezanec

2004

MOP

MOP,
Gospodarstvo,
LS
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1217.

Št.

MINISTRSTVA

Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Na podlagi 58. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) je Vlada Republike
Slovenije na 132. dopisni seji dne 22. marca 2002 sprejela

SKLEP
o imenovanju članov in delovanju Odbora
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
I
V Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
(v nadaljnjem besedilu: odbor) so imenovani:
– Bojan Kopač, predsednik, predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Ernest Eöry, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Matjaž Klarič, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Jože Spevan, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Tomaž Kučič, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– dr. Saša Petriček, članica, predstavnica s področja
šolske dejavnosti,
– Milan Hajdukovič, član, predstavnik s področja raziskovalne dejavnosti,
– Mihael Ferlan, član, predstavnik s področja zavarovalniške dejavnosti,
– Igor Vrhovec, član, predstavnik s področja gospodarske dejavnosti.
II
Delo odbora ureja poslovnik.
Odbor sprejme poslovnik po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
III
Strokovne in tehnične naloge za odbor opravlja Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
IV
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 22/94, 15/96 in
55/97, 65/97, 43/98 in 8/01).
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 221-00/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1218.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96, 23/96
in 64/01), 14. in 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 44/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in
šport

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V odredbi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
57/97, 40/99 in 3/00) se za 7. členom doda nov 7.a člen,
ki se glasi:
“Ustrezna izobrazba za svetovalnega delavca je naslednja:
– Svetovalni delavec – psiholog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije,
– Svetovalni delavec – pedagog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike (smer pedagogika),
– Svetovalni delavec – socialni delavec je lahko, kdor
je končal visokošolski strokovni študijski program iz socialnega dela,
– Svetovalni delavec – socialni pedagog je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike,
– Svetovalni delavec – defektolog je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz defektologije.”
2. člen
V 3. točki prvega odstavka 25. člena se na koncu doda
besedilo, ki se glasi:
“V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok
prvega starostnega obdobja. Kolikor so v oddelku štirje ali
več otrok prvega starostnega obdobja, se hkratna prisotnost
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku poveča na
pet ur dnevno. Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, ko so v oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega
obdobja.”
Za prvim odstavkom istega člena se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Kadar sta v oddelku prvega starostnega obdobja eden
ali dva otroka, ki presegata starostni razpon enega leta,
oziroma štirje otroci ali manj v oddelku drugega starostnega
obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normativ za
homogene oddelke. Pri določanju starostnega razpona se
upošteva koledarsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje,
da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki
bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta
starosti.”
Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
3. člen
V 27. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Za nudenje fizične pomoči gibalno oviranim otrokom
vrtec sistemizira delovno mesto spremljevalca, če ne more
zagotoviti izvajanja odločbe o usmeritvi v okviru obstoječe
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kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način. Obseg
delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede na število otrok, ki se jim nudi fizična
pomoč in obseg oziroma število ur nudenja fizične pomoči,
ki izhaja iz odločbe o usmeritvi oziroma individualiziranega
programa, ki ga pripravi strokovna skupina. Spremljevalec
mora imeti 4-letno splošno ali strokovno šolo.”
Prehodna in končna določba
4. člen
Do uveljavitve izvršilnega predpisa iz drugega odstavka 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in
44/00) zagotavlja sredstva za spremljevalca gibalno oviranemu otroku občina, v kateri ima otrok stalno bivališče.
Sredstva za spremljevalca ne smejo bremeniti cene programa.
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, 1. in 2. člen te odredbe pa se
začneta uporabljati s 1. 9. 2002.
Št. 011–175/2001
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

1219.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1. člen
V pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št.
67/98 in 82/98) se Priloga I dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2551

Stran

2552 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2553

Stran

2554 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2555

Stran

2556 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2557

Stran

2558 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2559

Stran

2560 / Št. 29/ 4. 4. 2002
2. člen
Priloga II se dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2561

Stran

2562 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2563

Stran

2564 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2565

Stran

2566 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2567

Stran

2568 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2569

Stran

2570 / Št. 29/ 4. 4. 2002
3. člen
Priloga III se dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2571

Stran

2572 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2573

Stran

2574 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2575

Stran

2576 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2577

Stran

2578 / Št. 29/ 4. 4. 2002
4. člen
Priloga IV se dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2579

Stran

2580 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/02-012
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

1220.

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v
lekarnah in specializiranih prodajalnah, za
katera je od 1. 1. 2001 do 15. 3. 2002
prenehalo veljati dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00 in 7/02)
objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah
in specializiranih prodajalnah, za katera je
od 1. 1. 2001 do 15. 3. 2002 prenehalo
veljati dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2581

Stran

2582 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2583

Stran

2584 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2585

Stran

2586 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

Št. 5363-48/02-167
Ljubljana, dne 15. marca 2002.

Uradni list Republike Slovenije

1221.

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2587

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 10. 2001 do 15. 3. 2002 izdano dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00 in 7/02)
objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 10. 2001 do 15. 3. 2002 izdano dovoljenje
za promet

Stran

2588 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2589

Št. 5363-47/02-166
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

SODNI SVET
1222.

Volitve bodo potekale na sedežu navedenih sodišč v
torek, 18. 6. 2002.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 8. 4. 2002.

Sklep o razpisu volitev v personalne svete
sodišč

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
dr. Mile Dolenc l. r.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
Ljubljana na 50. seji dne 14. 3. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet razpisuje volitve članov personalnih svetov
pri naslednjih sodiščih:
1. Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2. Višjem sodišču v Ljubljani
3. Višjem sodišču v Celju
4. Višjem sodišču v Mariboru
5. Višjem sodišču v Kopru
6. Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
7. Okrožnem sodišču v Ljubljani
8. Okrožnem sodišču v Celju
9. Okrožnem sodišču v Kranju
10. Okrožnem sodišču v Kopru
11. Okrožnem sodišču v Mariboru
12. Okrožnem sodišču v Murski Soboti
13. Okrožnem sodišču v Novi Gorici
14. Okrožnem sodišču v Novem mestu
15. Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
16. Delovnem sodišču v Celju
17. Delovnem sodišču v Kopru
18. Delovnem sodišču v Mariboru.

1223.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 50. seji dne 14. 3. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča
Na položaj svetnika vrhovnega sodišča se 14. 3. 2002
imenuje Jernej Potočar, vrhovni sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
dr. Mile Dolenc l. r.

Stran

2590 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1224.

Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Datum izdaje odločbe

10239/1
10239/2
10230/1
10230/2
10220/1
10220/2
10240/1
10240/2
10235/1
10235/2

18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
18. 1. 2002
12. 3. 2002
12. 3. 2002

Matična številka

Vrsta in številka licence

Ime pravne ali fizične osebe

5588375
5588375
1545990
1545990
5430688
5430688
1327941
1327941
5174490
5174490

organiziranje 376
prodaja 377
organiziranje 378
prodaja 379
organiziranje 380
prodaja 381
organiziranje 382
prodaja 383
organiziranje 384
prodaja 385

M TOURS BLED, d.o.o. Bled
M TOURS BLED, d.o.o. Bled
PONTE d.o.o., Ljubljana
PONTE d.o.o., Ljubljana
PA GULIVER – Blazina Andrej s.p., Rogaška Slatina
PA GULIVER – Blazina Andrej s.p., Rogaška Slatina
UNITOURS d.o.o., Ljubljana
UNITOURS d.o.o., Ljubljana
VARNOST LJUBLJANA d.d.
VARNOST LJUBLJANA d.d.

Št. 23
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

1225.

Odločba o odvzemu licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št . 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBO
o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2591

naslednjim pravnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

10194/1
10194/2
10176/2
10073/1
10073/2

5105706
5105706
5781582
5619609
5619609

Datum izdaje odločbe

18. 1. 2002
18. 1. 2002
6. 12. 2001
4. 3. 2002
4. 3. 2002

Vrsta, številka in ststus licence

Ime pravne ali fizične osebe

organiziranje 313 odvzeta
agent 314 odvzeta
agent 280 odvzeta
organiziranje 114 odvzeta
agent 115 odvzeta

VELO d.d., Ljubljana
VELO d.d., Ljubljana
DNT TRADE d.o.o., Radovljica
GEC TOURS – Sabina Gec s.p., Škofije
GEC TOURS – Sabina Gec s.p., Škofije

Št. 23
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

1226.

Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBE
o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

Vrsta, številka in ststus licence

Preimenovanje pravne ali fizične osebe

10130/1-1

1550314

Datum izdaje odločbe

5. 3. 2002

organiziranje 302

10130/2-2

1550314

5. 3. 2002

prodaja 303

iz: ENKA d.o.o., Maribor
v: ENKA TRAVEL d.o.o., Maribor
iz: ENKA d.o.o., Maribor
v: ENKA TRAVEL d.o.o., Maribor

Št. 23
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

Stran

2592 / Št. 29/ 4. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

KRIŽEVCI
1227.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 74/98, 12/99, 70/00
in 100/00) in statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.
27/99) je Občinski svet občine Križevci na 28. seji dne
14. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2001

občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena
statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 28. seji dne 14. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 2002
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način
izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki
in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Križevci.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Križevci
za leto 2001.

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2001
so naslednji:

3. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

A)

Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Presežek odhodkov (I–II)
Račun fin. terjatev
Račun financiranja
Prenos presežka 2000
Prenos presežka 2001
(III+IV-V+VI)

436,704.967 SIT
527,988.570 SIT
–91,283.603 SIT
437.376 SIT
–5,015.869 SIT
178,722.927 SIT
82,860.831 SIT

I.
70

71

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 82,860,831
SIT se po zaključnem računu za leto 2001 razporedi za
prenos v proračun leta 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

72

73

Št. 403-03/240-02
Križevci, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

1228.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2002

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98 ), 3. člena zakona o financiranju

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/ Podskupina kontov

74

II.
40

41

v 000 SIT
Proračun leta

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI 165.688
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

337.158
152.196
136.818
114.961
6.479
15.378
34.312
12.935
2.366
1.206
17.805
340
340

165.688
435.368
45.083
17.842
2.273
21.291
2.177
1.500
155.694
21.059
27.251
12.803
94.581

Uradni list Republike Slovenije
42
43

Št.

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

191.586
191.586
43.005
43.005

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –98.209

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov
IV.

75

V.
44

VI.

Proračun leta

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽ. (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

350
350
350

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene
mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
8. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.

350

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII)
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

29/ 4. 4. 2002 / Stran 2593

Proračun leta
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
15.000
–82.860

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 82,860.029 SIT.
Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinačnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
4. člen
Od prejemkov občinskega proračun se izloči do 1,5%
v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak
mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
5. člen
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da
se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med
vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene
opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva
odobrena s proračunom.

9. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom
in statutom.
12. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine
5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi
sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to
utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri
načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov
ni bilo mogoče predvidevati.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
14. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
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proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
15. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci.
Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del
pogodbe.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02/241-02
Križevci, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

1229.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Ljutomer za območje Občine Križevci

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS – stari, št. 18/84) ter 15. člena statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), je Občinski
svet občine Križevci na 28. redni seji dne 14. 3. 2002
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Ljutomer za območje Občine Križevci
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Ljutomer in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ljutomer (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov)
za območje Občine Križevci.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
razgrne na sedežu Občine Križevci. Javna razgrnitev traja
30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku županu
Občine Križevci ali na sedežu Občine Križevci.

Uradni list Republike Slovenije
IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku sprememb in
dopolnitev planskih aktov se določi naknadno in se objavi na
krajevno običajen način.
Št. 032-01/02-249
Križevci dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

LITIJA
1230.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2002

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
110/00, 2/01) je Občinski svet občine Litija na 32. seji dne
18. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Litija za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Litija za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček 868,880.000
703 Davki na premoženje
141,233.000
704 Domači davki na blago in
storitve
60,368.000
Skupaj 70 Davčni prihodki
1.070,481.000
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
15,737.000
711 Takse in pristojbine
10,679.000
712 Denarne kazni
253.000
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
542.000
714 Drugi nedavčni prihodki
41,184.000
Skupaj 71 Nedavčni prihodki
68,395.000
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
149,285.000
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
26,000.000
Skupaj 72 Kapitalski prihodki
175,285.000
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
891.770.000
Skupaj 74 Transferni prihodki
891,770.000
I. Skupaj prihodki
2.205,931.000
II. Odhodki
40 Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
99,953.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
13,619.000
402 Izdatki za blago in storitve
215,850.000
403 Plačila domačih obresti
6,320.000
409 Rezerve
16,000.000
Skupaj 40 Tekoči odhodki
351,742.000
41 Tekoči transferi
410 Subvencije
96,284.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
540,043.000
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
81,200.000
413 Drugi tekoči domači transferi 364,442.000
Skupaj 41 Tekoči transferi
1.081,969.000
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
755,651.000
Skupaj 42 Investicijski odhodki
755,651.000
43 Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
116,406.000
Skupaj 43 Investicijski transferi
116,406.000
II. Skupaj odhodki
2.305,768.000
III. Proračunski presežek I.-II.
–99,837.000
(proračunski primanjkljaj)
B) Račun finančnih naložb in terjatev
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
750 prejeta vračila danih posojil
–
IV. Skupaj prejeta vračila danih
posojil in prodaja kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in
povečanje kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
440 Dana posojila
10,000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
26,667.000
V. Skupaj dana posojila in
36,667.000
povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
IV.-V.
–36,667.000
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
142,000.000
VII. Skupaj zadolževanje
142,000.000
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
12,004.000
VIII. Odplačila dolga
12,004.000
IX. Povečanje sredstev na računih
(zmanjšanje) I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.
–6,508.000
X. Neto financiranje
VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.
99,837.000
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Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2001 sama prevzame
obveznosti do višine planiranih sredstev na kontu “413 –
Drugi tekoči domači transferi” za posamezno krajevno skupnost. Krajevna skupnost lahko prevzema obveznosti nad
višino, določeno v prejšnjem odstavku tega člena, le s pisnim soglasjem župana občine, razen za sredstva, ki jih
krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna
skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
4. člen
Če neposredni uporabnik občinskega proračuna po
sprejemu proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela
ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
del oziroma storitev, se sredstva lahko prerazporedijo v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah sredstev odloča na predlog župana občine občinski svet.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za leto 2002.
5. člen
Občina lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v leto 2003, v višini 172,500.000 SIT. Obveznosti,
ki bodo zahtevale plačilo v leto 2003, so navedene v seznamu predobremenitev, ki je sestavni del proračuna.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o
javnih financah,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi 56. člena zakona o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
9 milijonov tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča na
predlog župana občine občinski svet.
7. člen
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča
na predlog župana občine občinski svet.
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah in drugih pravnih osebah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna
sredstva Občini Litija, kolikor v 30 dneh od sprejema proračuna ne predložijo letnega programa, ki vsebuje tudi program porabe prostih denarnih sredstev.
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O predlogih izvensodnih poravnav na predlog župana
odloča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 142,000.000 tolarjev. Obseg poroštev
občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2002 ne
sme preseči skupne višine glavnice 22,400.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, se lahko v letu 2002 zadolžijo do višine
22,400.000 tolarjev. O soglasju k zadolžitvi odloča na predlog župana občine občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni do 15. 3. 2003 predložiti občinskemu svetu
poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za
leto 2002.
Prejemniki proračunskih sredstev predložijo občinskemu svetu poročilo o porabi prejetih proračunskih sredstev.
Neposrednemu uporabniku, posrednemu uporabniku
in prejemniku proračunskih sredstev, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega
odbora, župana ali občinske uprave dolžni izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
11. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi v obdobju začasnega financiranja občine v letu 2002, so sestavni del proračuna za leto 2002.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 401-18/01
Litija, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

MAJŠPERK
1231.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2001

Na podlagi 13. in 34. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98,
59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US),

Uradni list Republike Slovenije
98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in 124/00) in 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
24. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2001.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2001
so naslednji:
SIT
– skupaj prihodki
663,369.759,12 SIT
– skupaj odhodki
539,164.961,10 SIT
– presežek prihodkov
124,204.798,02 SIT
3. člen
Presežek
prihodkov
proračuna
v
višini
124,204.798,02 SIT se po zaključnem računu za leto 2001
razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/02-01
Majšperk, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

1232.

Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za
investicije v požarni varnosti

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
24. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel

ODREDBO
o spremembi odredbe o kriterijih za investicije
v požarni varnosti
1. člen
V 2. členu odredbe o kriterijih za investicije v požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 99/99) se doda novi stavek, ki
glasi: »Za nabavo gasilskega vozila z opremo za osrednje
gasilsko društvo je delež občine 60%, delež gasilskega
društva pa 40% od vrednosti investicije.«
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 820-01-0002/99-02
Majšperk, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1233.

Št.

Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in
obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj d.o.o.

Na podlagi vloge Čistega mesta Ptuj d.o.o. z dne
17. 12. 2001 in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
24. redni seji dne 18. marca 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo
komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj
d.o.o.
I
Občinski svet občine Majšperk določi cene odvoza,
predelave in obdelave komunalnih odpadkov družbi Čisto
mesto Ptuj d.o.o. za 240 l posodo, in sicer v naslednji višini
brez DDV:
– gospodinjstva, 14-dnevni odvoz
ostalih odpadkov, ki so oddaljena
nad 10 km
2.222,89 SIT/mesec
– gospodinjstva, 14-dnevni odvoz
ostalih odpadkov in 44 krat
2.888,24 SIT/mesec
letno z odvozom bioloških odpadkov,
ki so oddaljeni nad 10 km
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se začnejo uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvu
za gospodarstvo RS.
Št. 352-06/00-01-02
Majšperk, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MORAVSKE TOPLICE
1234.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih
programov športa v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), v skladu z nacionalnim programom športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00) ter 16. členom statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01)
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 11. 3.
2002 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes Občine Moravske Toplice na področju
športa obsega zlasti:
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in
dostopnost športa vsem občanom, predvsem pa otrokom in
mladini,
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– zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhunskega športa,
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj posameznih
športnih panog in društev na področju športa,
– promocijo občine s pomočjo športa.
Javni interes občina uresničuje:
– z občinskim programom športa,
– z občinskim letnim programom športa za posamezno
proračunsko obdobje,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa v občini,
– z zagotavljanjem javnih sredstev v proračunu občine
za izvajanje programov športa,
– z graditvijo in vzdrževanjem javne infrastrukture na
področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za izbor in sofinanciranje programov športa, pomembnih
za razvoj športa v Občini Moravske Toplice v okviru vsakoletnega občinskega proračuna.
S programom športa v Občini Moravske Toplice se:
– opredelijo cilji in smernice za doseganje opredeljenih ciljev na vseh področjih športa, ki so predmet tega
pravilnika,
– določi okvirna dinamika za uresničevanje ciljev po
letih ter glavni elementi, po katerih se bo spremljalo uresničevanje ciljev,
– določi okvirni delež sredstev občinskega proračuna
za doseganje navedenih ciljev.
3. člen
Sredstva, za programe, določene v letnem programu
športa, se v okviru občinskega proračuna Občine Moravske
Toplice razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
4. člen
Upravičenci do sofinanciranja športnih programov so:
a) športna društva in športni klubi,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice,
c) zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov.
5. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov:
– imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne
športne aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini (velja za društva in klube),
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– so registrirani in delujejo najmanj leto dni,
– imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju športa.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, se lahko določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in sprejem letnega programa športa.
2. Priprava in objava javnega razpisa.
3. Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov.
4. Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o
izboru.
5. Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje
morebitnih pritožb.
6. Sklepanje pogodb.
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe
proračunskih sredstev.
8. Obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
a) Letni program športa
7. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi občinska uprava na
predlog izvršnega odbora občinske športne zveze, sprejme
pa ga občinski svet, in sicer najkasneje do 25. novembra za
prihodnje proračunsko obdobje.
V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu,
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– deleži sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od
razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračunsko leto.
b) Javni razpis
8. člen
Javni razpis mora biti objavljen najkasneje do konca
novembra za prihodnje proračunsko obdobje, in sicer v
skladu s sprejetim letnim programom športa za isto proračunsko obdobje.
Za javni razpis občinska uprava pripravi ustrezno razpisno dokumentacijo, v kateri se določijo dokazila, ki jih morajo predlagatelji športnih programov priložiti k prijavi. Na podlagi sprejetega letnega programa športa se določijo tudi
podrobnejši razpisni pogoji za izbor programov ter število
razpisanih programov.
Javni razpis se objavi v Občinskem glasilu Lipnica, na
oglasni deski občinske uprave in na spletnih straneh občine. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni in ne daljši
od petinštirideset dni.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– vrste dokazil,
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– kriterije in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje
prispelih predlogov
10. člen
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava.
Odpiranje prispelih predlogov opravi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljajo jo trije člani občinske
športne zveze, en član iz osnovnih šol in en član občinske
uprave. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
Zbiranje in ocenjevanje prispelih predlogov opravi občinska uprava.
11. člen
Nepopolne vloge se zavržejo, o čemer izda občinska
uprava, na predlog komisije, ustrezen sklep.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možna
pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na župana v roku treh dni
od prejema sklepa.
Župan svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.
č) Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa
o izboru
12. člen
Prispele predloge obravnava komisija iz 10. člena tega
pravilnika, ki v roku šestdeset dni od roka za oddajo predlogov oziroma po sprejemu proračuna pripravi končni predlog
za izbor programov za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.
d) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje
morebitnih pritožb
13. člen
Sklep o izboru se predlagateljem dostavi priporočeno s
povratnico v roku treh dni od sprejema sklepa iz 12. člena
tega pravilnika.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine
v roku osmih dni od prejema sklepa.
Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe.
Županova odločitev je dokončna.
e) Sklepanje pogodb
14. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru oziroma po
sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.
Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan.
Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti v desetih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da
je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.
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15. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni
račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in
realizacijo programov,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
Občina zagotavlja sredstva za izbrane programe v okviru sprejetega proračuna za tekoče leto.
Vrednost programov se določa na podlagi pogojev in
meril, ki so opredeljena v tem pravilniku, in cenika za določanje vrednosti programov športa v Občini Moravske Toplice (v nadaljevanju: cenik), ki ga v skladu z letnim programom
športa in sprejetim proračunom občine za posamezno proračunsko leto sprejme župan.
Do sprejema proračuna za tekoče leto se programi,
izbrani na javnem razpisu za tekoče leto akontativno sofinancirajo na podlagi cenika za preteklo leto.
V. OBSEG FINANCIRANJA PROGRAMOV
17. člen
V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko
razpišejo sredstva za sofinanciranje naslednjih športnih programov in drugih aktivnosti na področju športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok;
1.1.1. Zlati sonček - sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom;
1.1.2. Naučimo se plavati - sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom ter do 1/2 vstopnice za bazen na
otroka;
1.1.3. Ciciban planinec - sofinancira se nakup knjižic,
kolajn in diplom;
1.1.4. 60-urni programi redne vadbe za skupine z
najmanj 15 in največ 20 otroki, ki se izvaja izven časa
rednega varstva otrok - sofinancira se strokovni kader in
najem objekta po ceniku.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
1.2.1.1. Zlati sonček - sofinancira se nakup knjižic,
kolajn in diplom;
1.2.1.2. Krpan - sofinancira se nakup knjižic, kolajn in
diplom;
1.2.1.3. Naučimo se plavati - sofinancira se nakup
knjižic, kolajn in diplom ter za 20-urne tečaje plavanja za
skupine do največ 10 otrok, če ni izveden v šoli v naravi,
strokovni kader po ceniku;
1.2.1.4. Šolska športna tekmovanja - sofinancira se:
glej poglavje VI. tega pravilnika;
1.2.1.5. Planinska šola – največ 30-urni programi za
skupine z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader
po ceniku;
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1.2.1.6. 80-urni programi redne vadbe za skupine z
najmanj 15 in največ 20 otroki - sofinancira se strokovni
kader in najem objekta po ceniku;
1.2.1.7. 140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta;
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
1.2.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v
nacionalnem programu športa (točka 4.1.2.2.);
1.2.2.2. Drugi programi redne vadbe - sofinancira se
strokovni kader in objekt po ceniku za skupine opredeljene
v poglavju VII. tega pravilnika:
1.2.2.2.1. 160-urni programi redne vadbe
1.2.2.2.2. 240-urni programi redne vadbe
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.2.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do
največ 10 otrok - sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.1.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z
najmanj 15 in največ 20 mladimi - sofinancira se strokovni
kader in najem objekta po ceniku;
1.3.1.2. 140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 mladimi – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta;
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v
nacionalnem programu športa (točka 4.1.3.2.);
1.3.2.2. Drugi programi redne vadbe - sofinancira se
strokovni kader in najem objekta po ceniku, za skupine
opredeljene v poglavju VII. tega pravilnika:
1.3.2.2.1. 160-urni programi redne vadbe;
1.3.2.2.2. 240-urni programi redne vadbe;
1.3.2.2.3. 360-urni programi redne vadbe;
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.3.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do
največ 10 mladih - sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku
2. Športna rekreacija
je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa odraslih vseh starosti.
2.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in največ 20 člani - sofinancira se najem objekta, za
socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let, pa tudi strokovni kader - po ceniku.
3. Kakovostni šport
zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
3.1. največ do 320-urni programi redne vadbe - sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
4. Vrhunski šport
zajema vadbo in tekmovanja športnikov, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
4.1. Programi opredeljeni v nacionalnem programu
športa (točka 4.5.) - sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku za skupine opredeljene v poglavju VII.
tega pravilnika;
4.2. Sofinanciranje udeležbe športnikov s stalnim prebivališčem v Občini Moravske Toplice, ki so registrirani v
društvu, katerega sedež je v Občini Moravske Toplice, na
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svetovnih in evropskih prvenstvih, svetovnih igrah ter na
tekmah svetovnega in evropskega pokala, kjer jim panožne
športne zveze v celoti ne zagotavljajo sredstev za pokrivanje
stroškov udeležbe – sredstva se podelijo na podlagi posebne prošnje v skladu s sredstvi, ki so za ta namen predvidena v posebni postavki proračuna občine za tekoče leto.
Sredstva niso predmet javnega razpisa.
5. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
5.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do največ 10 invalidov - sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku
6. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v
športu
6.1. Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanje strokovnega kadra v društvih in njihovih občinskih zvezah, po
programih, ki jih potrdi Izvršni odbor občinske športne zveze, pri čemer pridobivanje licenc ni predmet sofinanciranja
tega pravilnika.
6.2. Sofinanciranje izvajanja vzgojno-izobraževalnega
programa študentov izven sedeža Fakultete za šport
7. Sofinanciranje delovanja društev, občinskih zvez,
občinskih zavodov za šport ter drugih zavodov, povezanih s
športom, na lokalni ravni
7.1. Športna društva in njihove zveze - sofinanciranje
delovanja na podlagi obsega izbranih programov na javnem
razpisu, ki obsega materialne stroške programov, stroške
meritev in spremljanja pripravljenosti, nezgodno zavarovanje
kot je opredeljeno v poglavju VIII. tega pravilnika.
8. Športne prireditve v občini
8.1 Prireditve rekreativnega značaja (enodnevne in lige);
8.2. Prireditve za registrirane športnike, ki presegajo
občinski ali medobčinski nivo;
8.3. Druge športne prireditve občinskega pomena
Sofinancira se izvedba prireditev po ceniku.
9. Promocija športa v občini
Sofinancira se izdaja publikacij, izvedba prireditev, izdelava in podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem…
10. Planinstvo in taborništvo
Sofinanciranje izletništva v sredogorje in visokogorje,
izletništvo v taboru – sofinancira se strokovni kader po ceniku v skladu s poglavjem IX. tega pravilnika.
11. Drugi programi v skladu z nacionalnim programom
športa
VI. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
a) Splošne določbe
18. člen
Prireditelj občinskih športnih tekmovanj je Občinska
športna zveza Moravske Toplice.
Organizator, izvajalec in koordinator je prav tako občinska športna zveza, s katero se sklene ustrezna pogodba. K
izvedbi se lahko priključijo šole in športna društva.
Sofinancira se izvedba in udeležba osnovnošolcev in
srednješolcev na tekmovanjih iz tistih športnih panog, ki so
za posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem razpisu
šolskih športnih tekmovanj in prireditev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
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b) Izvedba občinskih šolskih športnih tekmovanj
19. člen
Za občinsko šolsko prvenstvo se šteje tekmovanje, ki
se ga udeleži najmanj:
– v individualnih športnih panogah štirje tekmovalci iz
vsaj dveh šol Občine Moravske Toplice,
– v kolektivnih športnih panogah ter v individualnih športnih panogah za ekipna tekmovanja po tri moštva iz vsaj dveh
šol Občine Moravske Toplice.
V primeru, da se na razpisano tekmovanje ne prijavi
zadostno število tekmovalcev oziroma moštev, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku tega člena, ima tekmovanje
značaj šolskega oziroma izbirnega tekmovanja za področno
oziroma državno tekmovanje in ga izpelje šola, ki kandidira
za udeležbo na tekmovanju višjega nivoja.
20. člen
Za izvedbo tekmovanj iz prejšnjega člena tega pravilnika se upoštevajo pravila, ki jih ob vsakem šolskem letu izda
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
c) Sofinanciranje
21. člen
Prireditelj financira izvedbo občinskih šolskih športnih
tekmovanj, in sicer:
1. Za športe iz skupine A in B (atletika, gimnastika,
košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, orientacijski tek,
odbojka na pesku, badminton, streljanje z zračno puško,
namizni tenis):
– stroške sodnikov v moštvenih športnih panogah v
skladu s cenikom na tekmo,
– stroške sodnikov v individualnih športnih panogah v
skladu s cenikom na tekmovanje,
– stroške priprave štartnih list, zbiranja rezultatov ter
izdelave biltena v skladu s cenikom na šolo udeleženko.
2. Športi iz skupine C (množične prireditve, hitrostno
kotalkanje, smučarski teki, šah, judo, tenis, gorsko kolesarjenje, karate, štafetni ulični teki, cestni teki, lokostrelstvo,
športno plezanje, atletski mnogoboji):
– za organizacijo in izpeljavo tekmovanja v skladu s
cenikom na šolo udeleženko.
Sredstva se organizatorju nakažejo v obliki dotacije po
prejemu poročila o izvedbi tekmovanja.
22. člen
Priznanja za občinska šolska športna tekmovanja priskrbi prireditelj, in sicer:
– za individualne športne panoge kolajne za prva tri
mesta,
– za ekipna tekmovanja v individualnih športnih panogah, kjer sodelujejo več kot tri šole, pokale za prva tri mesta,
sicer pokal za prvo mesto,
– za kolektivne športne panoge, kjer sodelujejo več
kot tri šole, pokale in kolajne za prva tri mesta, sicer pokal le
za prvo mesto,
– diplome za najboljše igralce v moštvenih športnih
panogah.
Za izbirna tekmovanja prireditelj preskrbi diplome oziroma priznanja.
23. člen
Prireditelj sofinancira tudi nastope posameznikov, ekip
in moštev, ki se na občinskih oziroma izbirnih tekmovanjih
uvrstijo na področna ali državna tekmovanja, in sicer:
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– stroški prevoza s cenovno najugodnejšim prevoznikom,
– prehrano tekmovalcev v višini, ki je določena s cenikom,
– štartnino udeležencev Krosa Dela (izključno osnovnošolcem in dijakom).
Sredstva se šoli udeleženki nakažejo na podlagi dostavljenega poročila, ki mora vsebovati:
– datum in kraj tekmovanja,
– naziv tekmovanja,
– poimenski seznam udeležencev,
– v prilogi: računi za prevoz in prehrano, kolikor se ta
ne pripravi v šolski kuhinji.
VII. OPREDELITVE OBLIK IN VRST PROGRAMOV, KI JIH
IZVAJALCI LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS
24. člen
Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter programov redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa:
– cicibani in cicibanke do 8. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice B do 10. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice A do 12. leta starosti,
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti,
– kadeti in kadetinje do 16. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 18. leta starosti oziroma kot
jih določajo panožne športne zveze,
– člani in članice.
25. člen
Pri specifičnih športnih panogah lahko izvajalci programov prijavijo na razpis starostno in spolno mešane skupine.
Pri individualnih športnih panogah je minimalno število
vadečih v skupini 6, pri kolektivnih športnih panogah pa
najmanj 7 oziroma najmanj tisto število in dva, ki v posamezni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra.
26. člen
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje programov vrhunskega športa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da sta v vadbeno skupino pri individualnih in kolektivnih športnih panogah vključena vsaj dva športnika s statusom
mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda,
– vadbene skupine programov kolektivnih športnih
panog, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnje alinee tega
člena, lahko kandidirajo za sofinanciranje programov vrhunskega športa, če je ekipa vključena v evropsko ligaško tekmovanje.
Pod enakimi pogoji imajo prednost pri izboru tisti izvajalci, za katere nastopajo športniki vzgojeni v matičnem
društvu.
VIII. MERILA, KRITERIJI IN DRUGA DOLOČILA ZA IZBOR
PROGRAMOV
27. člen
Merila razvrščajo športna društva v razrede, na podlagi katerih se določi višina sredstev, ki jih športna društva
prejemajo za svoje delovanje (točka 7.1. 17. člena tega
pravilnika).
28. člen
Razvrstitev izvajalcev športa v skupine glede na vsebino njihovega delovanja:
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1. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se
ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez. To so športne panoge, pri katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
2. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se
ukvarjajo s kolektivnimi športnimi panogami in tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez. To
so športne panoge, pri katerih lahko ekipa osvoji naslov
državnega prvaka.
3. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se
ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami.
4. skupina: V tej skupini so športna društva, katerih
dejavnost je rekreativnega značaja.
5. skupina: V tej skupini so planinska in taborniška
športna društva, ki izvajajo programe v skladu s točko 10.
17. člena tega pravilnika.
Pri razvrščanju športnih društev v skupine se upošteva
osnovna dejavnost posameznega izvajalca, za katero je registriran.
29. člen
Športna društva se znotraj posamezne skupine (1. do
5.) razvrstijo v razrede glede na razširjenost in uspešnost
športnih panog, s čimer se zagotovi različnost sofinanciranja
športnih društev glede na pomen in uveljavljenost le-teh.
Kriteriji za določitev razširjenosti in uspešnosti športnih
panog so:
a) število članov, ki plačujejo članarino,
b) število registriranih tekmovalcev,
c) število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev
za izvajanje programov vadbe,
d) število kategorij, za katere se izvajajo programi za
registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom,
e) število mlajših kategorij (do 16 let), za katere se
izvajajo programi za registrirane športnike v skladu s tem
pravilnikom,
f) število doseženih prvih treh mest na državnih prvenstvih oziroma državnih pokalih,
g) nivo ligaških tekmovanj,
h) število kategoriziranih športnikov, pri čemer se vrednoti število športnikov po posameznih razredih kategorizacije, na dan 30. 11. za posamezno leto,
i) število realiziranih ur redne vadbe v preteklem koledarskem letu za posamezne vadbene skupine oziroma programe planinstva in taborništva.
Za posamezne skupine iz prejšnjega člena tega pravilnika se posamezni kriteriji uporabljajo, kolikor jih je možno
določiti.
30. člen
Športna društva se na podlagi vsakega kriterija določenega v 29. členu tega pravilnika razvrstijo v tri razrede znotraj posamezne skupine, in sicer:
Razred

Meja razreda

1.
2.
3.

70% in več
41% - 70%
1% - 40%

Število enot

3
2
1

100 % vrednost meje razreda je določena s povprečno
vrednostjo posameznega kriterija pomnoženo z 2 (100% =
2 x povprečje).
31. člen
Končna razvrstitev se določi s seštevkom števila enot
posameznih kriterijev za vsako društvo, pri čemer se uporabi
določilo iz 30. člena tega pravilnika.
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Sredstva za delovanje društev se določijo na podlagi
razvrstitve športnih društev in klubov v razrede, pri čemer so
posamezni razredi ovrednoteni na naslednji način:
Razred

Cenovno ovrednotenje za

določitev sredstev
za delovanje društev

1.
2.
3.

Vrednost točke se določi v ceniku. Sredstva se športnim društvom nakazujejo v obliki dotacije brez izvedbe javnega razpisa v skladu s proračunskimi zmožnostmi, praviloma pa vsako trimesečje.

100% vrednosti točk
70% vrednosti točk
40% vrednosti točk

32. člen
Število točk se določi na podlagi vsote vseh ur programov redne vadbe otrok, mladine in invalidov ter programov
redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa oziroma
programov športne rekreacije izbranih na javnem razpisu.
Izvajalcem iz 5. skupine 28. člena tega pravilnika se
število točk določi tako, da se seštejejo ure priznane za
izvedbo akcij planinstva in taborništva (v skladu z določili
poglavja IX. tega pravilnika) po javnem razpisu.
Za posamezno proračunsko leto se uporabljajo podatki, zbrani do 30. novembra v tekočem letu, razen za točko
h) 29. člena tega pravilnika.
Vrednost točke za določitev sredstev za delovanje društev se določi v ceniku.
IX. PLANINSTVO IN TABORNIŠTVO
33. člen
Določitev števila ur, ki se priznavajo za sofinanciranje
strokovnega kadra pri izvedbi akcij planinstva in taborništva:
a) Izletništvo v sredogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 15 izletnikov, in sicer za 5 ur vodenja na dan.
b) Izletništvo v visokogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 10-ih izletnikov, in sicer za 8 ur vodenja na dan. En
izlet je lahko največ dvodneven.
c) Izletništvo v taboru: 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev tabora po 4 ure na dan.
X. ŠPORTNI DODATEK
34. člen
Športni dodatek se dodeli športnim društvom oziroma
drugim izvajalcem športa, katerih člani so pridobili status
kategoriziranega športnika oziroma katerih mladinske ali
članske ekipe v kolektivnih športnih panogah nastopajo v 1.
oziroma 2. državni ligi, če sistem ligaškega tekmovanja za
posamezno kolektivno športno panogo sestavljajo 3 ali več
lig v istem sistemu. V primeru kolektivnih športnih panog se
športnemu društvu prizna športni dodatek za tisto število
športnikov, ki v posamezni kolektivni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra. Temu številu se prištejeta še dva
športnika.
Športni dodatek se prizna za posameznega športnika za
obdobje statusa oziroma leto uverščenosti ekipe v ligo iz
prejšnjega odstavka tega člena v kolektivni športni panogi,
in sicer v naslednjem številu točk:
– svetovni razred:
150 točk,
– mednarodni razred:
130 točk,
– perspektivni razred:
110 točk,
– državni razred (in članske ekipe v
kolektivnih športnih panogah iz
prejšnjega odstavka tega člena)
90 točk,
– mladinski razred (in mladinske
ekipe kolektivnih športnih panogah
iz prejšnjega odstavka tega člena)
70 točk.

XI. PRIREDITVE
35. člen
Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana
športna srečanja in tekmovanja.
Prireditve morajo biti najavljene. V vseh najavah in propagandnem gradivu mora biti na vidnem mestu omenjena
Občina Moravske Toplice kot sofinancer.
Za izvedbo športnih prireditev, ki so izbrane na javnem
razpisu, se izvajalcem nakažejo sredstva na načine, ki so
opredeljeni v členih od 36 do 38 tega pravilnika. Vrednost
točke iz navedenih členov se določi v ceniku.
a) Tekmovanja rekreativnega značaja
36. člen
Enodnevni turnirji: priznajo se stroški organizacije v
višini 100 točk, če sodelujejo najmanj 4 ekipe oziroma 30
posameznikov, oziroma 200 točk, če sodeluje več kot 6
ekip oziroma 60 posameznikov, pri čemer mora biti najmanj
polovica udeležencev iz Občine Moravske Toplice.
Ligaška tekmovanja: priznajo se stroški organizacije v
višini 40 točk za vsako ekipo iz Občine Moravske Toplice,
pri čemer mora v ligi sodelovati najmanj 8 ekip in morajo biti
določene propozicije tekmovanja.
b) Tekmovanja za registrirane športnike
37. člen
Prireditve za registrirane športnike morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
a) da se organizira tekmovanje v športni panogi, ki je v
občini razvita in katere nosilec ima organizirano redno strokovno vadbo,
b) da gre za eno- ali največ dvodnevno tekmovanje.
Priznajo se stroški organizacije tekmovanja v višini 200
točk za tekmovanje, na katerem sodeluje več kot 30 posameznikov oziroma najmanj 4 ekipe, oziroma 400 točk za
tekmovanje, na katerem sodeluje več kot 60 posameznikov
oziroma najmanj 8 ekip.
c) Druge športne prireditve v občini
38. člen
Med druge športne prireditve prireditve v občini sodijo:
– množično pohodništvo in kolesarjenje,
– dnevi športa, na katerih se predstavijo različne športne panoge,
– druge športne prireditve občinskega pomena.
Priznajo se stroški organizacije prireditev v višini 100
točk, če se prireditve udeleži najmanj 40 posameznikov,
oziroma v višini 200 točk, če se prireditve udeleži več kot 70
posameznikov.
XII. ŠPORTNI OBJEKTI
a) Vlaganja v športne objekte
39. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in
urejene površine in prostori.
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Razvrstitev športnih objektov:
a) objekti, ki so v lasti Občine Moravske Toplice in z
njimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina
Moravske Toplice,
b) objekti, ki so v lasti Občine Moravske Toplice in z
njimi upravljajo športna društva ali krajevne skupnosti,
c) objekti, ki so v lasti športnih društev in njihovih zvez,
d) objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (kolesarske steze, tekaške steze,
vodne proge…),
e) objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
40. člen
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nakup opreme za športne objekte, ki so v lasti
Občine Moravske Toplice, se določajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah, in sicer v
skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih
in podzakonskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in
izobraževanja.
41. člen
Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte je odvisno od zagotavljanja sredstev v proračunih občine za posamezna leta, pri čemer se sredstva namenjajo izključno za
vlaganja v tiste športne objekte, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, ki
so v javnem interesu občine.
Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa. V posameznem proračunskem letu se financirajo
praviloma največ trije projekti iz petega odstavka tega člena.
Isti izvajalec ne more pridobiti sredstev dve leti zaporedoma.
Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov in površin
v Občini Moravske Toplice so upravičeni lastniki, najemniki
ali upravljalci objektov in površin. Prednost pri pridobivanju
sredstev imajo športna društva, ki so registrirana v Občini
Moravske Toplice.
Prosilci morajo za koriščenje proračunskih sredstev
obvezno izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je prosilec lastnik, upravljalec ali najemnik objekta, pri čemer mora biti pogodba o upravljanju oziroma najemu sklenjena najmanj za dobo 10 let od dneva predvidenega za začetek vlaganj v objekt,
b) ima zaključeno finančno konstrukcijo, pri čemer morajo kandidati zagotoviti najmanj 70% sredstev iz lastnih ali
drugih virov,
c) da ima pridobljena vsa upravna dovoljenja za posege,
d) da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo,
e) v primeru, da se za uporabo objekta zaračunava
najemnina, le-ta za izvajalce športnih programov, ki so v
javnem interesu občine, ne sme biti višja od cen, ki so
določene v ceniku.
Sredstva se prednostno namenjajo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objekta,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
b) Uporaba športnih objektov
42. člen
Prednost pri uporabi športnih objektov, ki so v lasti
občine (razen šolskih telovadnic v času pouka) imajo:
a) programi športne vzgoje otrok in mladine,
b) programi vrhunskega športa,
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c) programi kakovostnega športa,
d) športna rekreacija odraslih,
e) ostali interesenti.
43. člen
V športnih objektih, ki so v lasti občine, morajo upravljalci športnim društvom in njihovim zvezam, ki so registrirani
v Občini Moravske Toplice in imajo status društva, ki deluje
v javnem interesu na področju športa, zaračunavati najemnino največ v višini, ki je določena v ceniku.
XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU
44. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v
športu ter za razvoj te dejavnosti in spremljanje doseganja
dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji registri podatkov:
– register športnikov,
– register izvajalcev programov športa,
– register strokovnih delavcev v športu,
– register športnih rezultatov,
– register športnih objektov v občini,
– ostali registri.
45. člen
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni datum, prebivališče, športno panogo, matični klub, trenutni klub, stopnjo kategorizacije. Podatki se pridobijo od
športnih društev.
46. člen
Register izvajalcev programov športa obsega: ime oziroma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zakonitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti, ime in priimek kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od
športnih društev.
47. člen
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in
priimek, rojstni datum, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno usposobljenost oziroma izobrazbo, športno panogo.
Podatki se pridobijo od športnih društev.
48. člen
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja,
ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli
rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas
in kraj izvedbe tekmovanja.
Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu posameznega tekmovanja (npr. v sistemu ligaških tekmovanj se
evidentira končno doseženo mesto v skupnem seštevku).
Podatki posredujejo športna društva, praviloma v tridesetih
dneh po doseženem rezultatu.
49. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih in drugih površin ter zemljiškoknjižni izpisek. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma
upravljalcev objektov.
50. člen
Registri iz 44. člena tega pravilnika se vzpostavijo v
roku enega leta od sprejema tega pravilnika in se ažurirajo
najmanj enkrat letno.
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Glede na potrebe se lahko uvedejo tudi drugi registri,
ki jih na podlagi tega pravilnika predpiše župan.
Evidence iz 44. člena tega pravilnika lahko vodi občinska športna zveza, za kar občina z občinsko športno zvezo
sklene ustrezno pogodbo.
51. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in vodenje registrov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo v
skladu s posebnimi predpisi s področja varstva osebnih
podatkov.
Evidence se vodijo računalniško in v papirnati obliki.
Hranijo se trajno in arhivirajo v arhivih Občine Moravske
Toplice.
XIV. PRIZNANJA
52. člen
Občina Moravske Toplice skupaj z občinsko športno
zvezo podeljuje priznanja športnikom in športnim delavcem
za posebne dosežke na področju športa, ki jih je v letu, za
katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali
skupina športnikov oziroma športnih delavcev in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini.
Pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanja lahko
sodelujejo vsi občani in občanke ter športne organizacije v
občini.
Priznanja se podelijo na posebni prireditvi, najkasneje
do konca meseca marca tekočega leta za preteklo leto.
Prireditev izvede občinska športna zveza, sofinancira pa jo
Občina Moravske Toplice.
53. člen
Priznanje lahko prejmejo športniki in športni delavci s
stalnim prebivališčem na območju Občine Moravske Toplice oziroma tisti, ki so včlanjeni v športno društvo, katerega
sedež je v Občini Moravske Toplice.
Postopek izbora kandidatov za podelitev priznanj izvede občinska športna zveza.
S posebnim pravilnikom se opredelijo:
– vrsta in število priznanj,
– pogoji za podelitev priznanj,
– način izbora kandidatov za priznanja,
– način izbora organizatorja prireditve, na kateri se podelijo priznanja,
– ostali pogoji in navodila.
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b) Strokovni nadzor
55. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki
so v javnem interesu, izvaja občinska športna zveza na
kraju izvajanja programov. Obiski so napovedani ali nenapovedani.
Ob obisku se napiše zapisnik v treh izvodih, ki ga
podpišeta nadzorni delavec in strokovni delavec, ki program
izvaja. Oba prejmeta po en izvod zapisnika, tretji izvod se
odda na občinsko upravo.
Podatki iz zapisnika so osnova za preverjanje dejanskega izvajanja programov športa, ki so opredeljeni v pogodbi iz 15. člena tega pravilnika.
56. člen
Izvajalec, ki je nenamensko porabljal proračunska sredstva in je nestrokovno izvajal pogodbene programe, ne more kandidirati za dodelitev sredstev na naslednjem javnem
razpisu občine.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati
pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Moravske Toplice, ki ga je Občinski svet občine Moravske Toplice
sprejel dne 22. 5. 2000 in merila, pogoji in normativi za
vrednotenje programov športa v Občini Moravske Toplice,
kot sestavni del navedenega pravilnika.
58. člen
Letni program športa za proračunsko leto 2002 se
sprejme najpozneje v tridesetih dneh od pričetka veljavnosti
tega pravilnika.
Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2002
se objavi v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Občine
Moravske Toplice in na oglasni deski občine najpozneje v
tridesetih dneh od pričetka veljavnosti tega pravilnika. Izpolnitev pogoja iz šeste alinee 5. člena tega pravilnika se za
leto 2002 ne zahteva.
59. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 65/02-1
Moravske Toplice, dne 11. marca 2002.

XV. NADZOR

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

a) Finančni nadzor
54. člen
Izvajalci programov športa, ki so v javnem interesu, so
programe dolžni izvajati v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi ter načeli s področja športa.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti ustrezne
dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo
sredstev.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja
proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

1235.

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju
programov kulturnih društev in kulturnih
projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice

Na podlagi 8. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
22/00), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,

Uradni list Republike Slovenije
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in
70/00) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine
Moravske Toplice na seji dne 11. marca 2002 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju in sofinanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov
iz proračuna Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega
pomena, in jih iz občinskega proračuna financira ali sofinancira Občina Moravske Toplice.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov –
vse le v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, občinska
uprava in predlagatelji programov oziroma projektov se pri
pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so
obvezni in sestavni del pravilnika.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev
izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov (v
nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena
skladnosti s pogodbami izvajalcev.

Št.
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5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
Javni razpis se objavi v Občinskem glasilu Lipnica, na
spletnih straneh Občine Moravske Toplice in na oglasni
deski Občine Moravske Toplice.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo
leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt
aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni avtorji, da dostavijo osnutek projekta, ki
zagotavlja ustrezno kakovost.
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9. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira
Občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in
zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov
pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov
in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki
jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava petčlanska komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih
društev in kulturne projekte Občine Moravske Toplice, ki jo
imenuje župan.
10. člen
Komisija s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o
izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu
občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.
Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe.
Župan vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih
programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od
prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve
za sofinanciranje.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt,
višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih
nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v
skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski
proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega
člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju
posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega
razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi
kulturni projekti, če pomenijo bistveno popestritev kulturne
dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne programe lahko prijavijo poleg v pravilniku
navedenih izvajalcev tudi drugi izvajalci, izjemoma pa tudi
izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Moravske Toplice, v
primeru, da se program izvaja na območju Občine Moravske
Toplice, ali se projekt nanaša na Občino Moravske Toplice.
Za te namene se v občinskem proračunu nameni del
proračunskih sredstev, namenjenih za kulturno dejavnost.
IV. PREHODNA DOLOČBA
12. člen
Javni razpis po tem pravilniku za leto 2002 se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh občine in na oglasni deski občine najpozneje v 30 dneh od
pričetka veljavnosti tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po
enakem postopku kot sam pravilnik.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/02-4
Moravske Toplice, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

OPLOTNICA
1236.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

V skladu s 16. in 125. členom statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) ter na podlagi
19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 29/96) je Občinski svet občine
Oplotnica na 22. redni seji sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša
0,36 SIT/ m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 22.8.1/2002
Oplotnica, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

PREVALJE
1237.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 28. redni seji dne 11. 3.
2002 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje za leto 2002 znaša
0,0653 SIT mesečno.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2002.
Št. 465-03-99/33-6
Prevalje, dne 11. marca 2002.
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3. člen
Saldo sredstev s prenesenimi sredstvi iz preteklih let
na žiro računu proračunske rezerve v višini 9,640.585,36
SIT, se prenese kot prihodek proračunske rezerve v leto
2002.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Št. 403-03-2/01-20
Ravne na Koroškem, dne 14. marca 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
1238.

Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto
2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 23. seji dne
14. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne na Koroškem
za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2001, katerega sestavni del
je zaključni račun proračunske rezerve in sredstev posebnih
partij žiro računa proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2001 je
bil realiziran v naslednjih zneskih:
v SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki
1.147,011.952,10
Skupaj odhodki
1.146,252.763,48
Proračunski presežek (I.-II.)
759.188,62
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
4,105.703,20
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
4,105.703,20
VII. Skupni presežek
4,864.891,82
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
6,680.416,67
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
–6,680.416,67
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+X.)
–1,815.524,85

1239.

Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
23. seji dne 14. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2002
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo
sredstva, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo
občine.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2002 se
določa v naslednjih zneskih:
v SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki
1.646,734.291,00
Skupaj odhodki
1.709,065.035,70
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
–62,330.744,70
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
4,808.634,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
4,808.634,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
–57,522.110,70
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
50,000.000,00
IX. Odplačilo dolga
2,568.156,00
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X.
XI.

Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+X.)

Uradni list Republike Slovenije
47,431.844,00
–10,090.266,70

Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v
bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med
posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo
dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije odloča županja.
6. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Občina oblikuje proračunsko rezervo, v katero se izloča 0,5% skupno doseženih prejemkov proračuna, vendar
skupaj največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna so med letom delijo
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če
ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in
proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem
letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
11. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.
12. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
13. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi
in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega
proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem
v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega
uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira
iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v
30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja. Odredbodajalec proračuna je županja.
15. člen
Županja v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi
nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in
še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
16. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– o uporabi sredstev rezerv v 100% višini sredstev na
žiro računu proračunske rezerve,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
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– o prenosih sredstev med posameznimi postavkami v
okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja
proračuna,
– o odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje
za leto 2002

17. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova
investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo
zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno
vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 2001
znaša 134.030 SIT.

18. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
20. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
21. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune in finančne načrte za leto 2002 ter zaključne račune za
leto 2001 dostaviti Oddelku za plan, proračun in finance
najpozneje do 28. 2. 2002.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 403-02-2/01-20
Ravne na Koroškem, dne 14. marca 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

RAZKRIŽJE
1240.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 10.722,40 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 9.382,10 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in
znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in
Veščica) 0,8% ali 1.072,20 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc)
0,6% ali 804,20 SIT za m2.
Občinski svet občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01).
Št. 352-01/02-7
Šafarsko, dne 5. marca 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za
leto 2002

Na podlagi 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) in 4. člena odloka o
plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 30/96), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je
Občinski svet občine Razkrižje na 21. redni seji dne 4. 3.
2002 sprejel

ŠKOCJAN
1241.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na
21. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišču s parcelno št. 2029, njiva v
izmeri 159 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
775, k.o. Dobrava, preneha status javnega dobra.
2. člen
Parcela iz 1. člena tega sklepa postane lastnina Občine Škocjan.
Parcela iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka št. 775, k.o. Dobrava, in se vpiše v nov
zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k že obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0039/01
Škocjan, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

1242.

Sklep o veljavnosti pravilnika

Na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Škocjan s št.
10202-0001/01, z dne 5. 2. 2001 in 29. ter 46. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je župan
Občine Škocjan sprejel naslednji

SKLEP
1
S tem sklepom preneha veljati pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Škocjan, Uradni list RS, št. 45/95) ter dopolnilo št. 1 k
pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
občinske uprave Občine Škocjan, marec 1998.
2
Ta sklep je sestavni del pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Škocjan s št. 10202-0001/01, z dne 5. 2. 2001, in se objavi v
Uradnem listu RS, zaradi javnega preklica veljavnosti pravilnika iz 1. točke tega sklepa.
Št. 10202-0001/01
Škocjan, dne 5. februarja 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
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VITANJE
1243.

Odlok o varovanju virov pitne vode na območju
Občine Vitanje

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št.
15/91), 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter
statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 46/01)
je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 30. 11. 2001
sprejel

ODLOK
o varovanju virov pitne vode na območju
Občine Vitanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo varstvena območja in ukrepi za zavarovanje kvalitete in količin “virov pitne vode” v
upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija, javno podjetje
d.o.o. Celje, na območju Občine Vitanje.
II. VARSTVENA OBMOČJA
2. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
– zajetje in kaptažna vrtina Stenica,
– zajetje Jelševa loka,
– zajetje Hudinja,
– zajetje pri Kladniku,
– zajetje ob poti na Kozjak,
– zajetje v Slejkovem gozdu,
– zajetje pri Boru,
– zajetje za Livarno (staro),
– vrtina Kozji graben.
3. člen
Obseg zavarovanih območij virov pitne vode je grafično
prikazan v strokovnih podlagah za zavarovanje “vitanjskih
vodnih virov”, ki jih je izdelal Hidroconsulting d.o.o., Dragomer, pod št. Celje/98. Strokovne podlage vsebujejo podatke o lokaciji vodnih virov, njihovih izdatnostih, mejah prispevnega območja, litološki sestavi tal ter hidroloških in
hidrogeoloških razmerah zemljišča. V strokovnih podlagah
so vrisane meje vodovarstvenih pasov v prostorskih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 za vse navedene vodne vire,
razen zajetja Hudinje, katerega meje so razvidne iz katastrskih načrtov v M 1:2880, Elaborata zakoličbe varstvenih
območij za pitno vodo v zgornjem toku Hudinje, pod št.
25/78, ki ga je izdelal Geodetski zavod Celje. Priloga tega
odloka so tudi seznami parcel in lastnikov v posameznem
varstvenem pasu.
Navedene strokovne podlage so na vpogled pri pristojni strokovni službi na Občini Vitanje, Mestni občini Celje in
pri upravljalcu vodovoda.
Zgoraj navedena dokumentacija je sestavni del odloka.
4. člen
Upoštevaje geološke, hidrogeološke in morfološke razmere terena ter količinske in kakovostne parametre, so
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zavarovana območja virov pitne vode razdeljena v naslednja
varstvena območja:
– širše varstveno območje (območje 3), območje z
blagim, sanitarnim režimom zaščite,
– ožje varstveno območje (območje 2), območje stroge sanitarne zaščite,
– najožje varstveno območje (območje 1 – območje
zajetja), območje najstrožje zaščite.

la ter drugih škodljivih snovi in tista gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji in so opredeljena v predpisih o zdravstveni ustreznosti
pitne vode;
4. odlagati:
– nevarne, komunalne in inertne odpadke;
5. spreminjati:
– namembnost in dejavnost objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir.

III. VARSTVENI UKREPI

8. člen
V širšem varstvenem območju je dovoljeno:
1. graditi:
– usmerjeno stanovanjsko in drugo gradnjo ter čisto
industrijo in obrt na območju opremljenem s kanalizacijo,
– novo, neprepustno kanalizacijo,
– nadomestne gradnje stanovanjskih objektov,
– dovozne ceste z urejenim odvodnjavanjem,
– športno-rekreacijske objekte v skladu z ostalimi navedenimi omejitvami;
2. adaptirati, nadzidati in prizidati:
– obstoječe stanovanjske in gospodarske objekte, če
se s tem izboljšajo higienske razmere;
3. izvajati:
– eksploatacijo kamna in peska, vendar le s posebnim
dovoljenjem za posege v prostor varovalnih območij,
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih, za katere pooblaščena organizacija iz 17. člena ugotovi,
da ne ogrožajo kakovosti pitne vode,
– ponikanje meteornih voda s streh;
4. ohranjati kmetijstvo, če se upošteva naslednje:
– hlevi morajo imeti urejena vodotesna skladišča za hlevski gnoj, gnojnico in gnojevko, da ne pride do ponikanja in
prelivanja v podtalnico. Hlevi morajo zadoščati za premostitev
obdobij, ko vnos organskih gnojil ni dovoljen ali mogoč,
– poraba organskih in mineralnih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času od začetka do konca vegetacije,
ko jih te najbolj izkoristijo in v skladu z najvišjimi dovoljenimi
odmerki,
– da se uporablja le dovoljena fitofarmacevtska sredstva na vodovarstvenih območjih,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla preko
celega leta pokrita z zeleno rastlinsko odejo.

5. člen
Ukrepi v posameznem varstvenem območju se seštevajo. Kar velja za širše varstveno območje, velja tudi za
območje s strožjo zaščito, skupaj z ukrepi, ki veljajo za to
območje.
1. Varstveni ukrepi v širšem varstvenem območju
(območje 3)
6. člen
Širše varstveno območje (območje 3) z blagim sanitarnim režimom varovanja obsega celotno območje, s katerega
se vrši podzemno ali površinsko odtekanje vode proti zajetju. Zajema območje, kjer obstaja možnost, da se padavine
infiltrirajo, oziroma površinsko pritečejo do izvira, oziroma
zajetja vode. Hkrati zajema tudi območje, kjer naj se zagotavlja zaščita pred nerazpadajočimi ali težko razpadajočimi
snovmi ter nevarnimi kemičnimi in radiološkimi onesnaženji.
7. člen
V širšem varstvenem območju je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte,
ki predstavljajo nevarnost za kvaliteto pitne vode zaradi proizvodnega procesa, transportov ali emisij,
– ponikovalnice za odpadne vode brez predhodnega
kondicioniranja,
– odprta, neurejena gnojišča,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja od 5 m3, le-ta pa morajo biti zgrajena
skladno z veljavnimi predpisi (nove cisterne je predvideti za
tekoči plin),
– naftovode,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih odpadkov in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih
odpadkov,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega
vira,
– pokopališča, kafilerije,
– kamnolome;
2. izvajati:
– cestni tranzitni promet lahkotekočih naftnih derivatov
in drugih nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v
predpisih o prevozu nevarnih snovi, po nezaščitenih cestah
(razen lokalne oskrbe prebivalcev),
– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v gramoznicah,
– odvajanje komunalne in tehnološke odpadne vode
neposredno v odprte vodotoke ali podtalnico,
– golosečnjo v gozdovih, razen s soglasjem in po navodilih pristojnih služb Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva;
3. uporabljati:
– fitofarmacevtska sredstva za varstvo rastlin na osnovi
svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezo-

9. člen
V širšem varstvenem območju je obvezno:
1. graditi:
– urejene nepropustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda preko lovilca olj in maščob v ponikovalnico,
– vodonepropustne lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno
požarno vodo;
2. sanirati:
– obstoječe kamnolome,
– obstoječa naselja z izgradnjo triprekatnih vodotesnih
greznic za individualne stanovanjske in druge objekte, kjer
izgradnja kanalizacijskega sistema zaradi razpršenosti gradnje ni mogoča,
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih
in škodljivih snovi, ki niso zgrajena v skladu s predpisi o
gradnji le-teh,
– vsa obstoječa divja odlagališča odpadkov,
– vsako razlitje nevarnih snovi (takojšna sanacija);
3. izvajati:
– gnojenje kmetijskih zemljišč tako, da niso presežene
mejne vrednosti letnega vnosa dušika, skladno z veljavno
zakonodajo.
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Na celotnem širšem vodovarstvenem območju sta zaželeni dejavnosti gozdarstvo in športno rekreativna dejavnost (sprehajanje, lov, ribolov, kolesarjenje), z minimalnimi
spremljajočimi objekti, ki morajo biti zgrajeni skladno z navedenimi omejitvami.
Na širšem vodovarstvenem območju je pod posebnimi pogoji in zaradi posebnega družbenega pomena dovoljena izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega
pomena in izgradnja novih plinovodov. Pogoje določi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi.
2. Varstveni ukrepi v ožjem vodovarstvenem območju
(območje 2)
10. člen
Ožje varstveno območje potoka Hudinje zajema območje, v katerem bi pritekla eventualno onesnažena voda v
Hudinjo in naprej do zajetja v manj kot v dveh urah, zaredi
česar bi bilo verjetno onemogočeno pravočasno ukrepanje
in bi lahko onesnažena voda pritekla v omrežje.
Ožje varstveno območje (območje 2) preostalih vodnih
virov, s strogim režimom varovanja, zajema območje, kjer se
lahko onesnažena površinska voda hitro precedi v notranjost in se po kraških kanalih pretaka proti zajetju. Hitrost
pretakanja je lahko takšna, da se podzemna voda na poti
proti zajetju ne prečisti, zato je možno direktno onesnaženje
vodnega vira.
Glede na sedanjo izrabo površja, oziroma glede na
dejavnosti, ki se bodo v prihodnje lahko razvile, veljajo poleg
režima, ki je predpisan za širše vodovarstveno območje
(območje 3), še naslednji varstveni ukrepi:
11. člen
V ožjem varstvenem območju je prepovedano:
1. graditi:
– nove stanovanjske in proizvodne objekte, ki bi lahko
kvarno vplivali na kvaliteto pitne vode v ožjem varstvenem
območju, oziroma ob vsej dolžini potoka Hudinja, ki vodi po
ožjem varstvenem pasu v širini 50 m levo in desno, razen
objektov namenjenih vodovodu,
– energetske objekte, ki bi lahko s svojo tehnologijo
škodljivo vplivali na vodni vir,
– regionalne ceste, razen dovoznih cest, manjših poti
in kolovozov z urejenim odvodnjavanjem,
– skladišča nafte in naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi,
– naftovode;
2. Izvajati:
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– vnos blata, komposta ali mulja v tla,
– namakanje kmetijskih površin,
– ponikanje in odvajanje odpadnih voda,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema.
12. člen
V ožjem vodovarstvenem pasu je dovoljeno:
1. graditi:
– novogradnje izven 50 m zaščite, kot to določa
11. člen,
– objekte za potrebe vodovoda in nadomestne stanovanjske objekte;
2. adaptirati:
– stanovanjske in gospodarske objekte, na način, ki
izboljšuje obstoječe higienske razmere;
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3. izvajati:
– proizvodne in obrtne dejavnosti, ki ne predstavljajo
nevarnosti za kvaliteto in količino pitne vode.
13. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. izvajati:
– gnojenje kmetijskih zemljišč tako, da niso presežene
mejne vrednosti letnega vnosa dušika, skladno z veljavnimi
predpisi; na podlagi le-teh je potrebno skladno s sanacijskim programom izdelati gnojilne načrte za posamezne kmetije;
2. sanirati (skladno s sanacijskim programom):
– obstoječa naselja z izgradnjo vodotesne kanalizacije
za odvajanje komunalnih odpadnih voda in z iztokom speljanim izven vodovarstvenih pasov vodnih virov (nepropustnost
kanalizacije mora izvajalec dokazati s preizkusom vodotesnosti),
– obstoječa gnojišča in gnojne jame tako, da ne bo
nevarnosti pronicanja v podtalje, oziroma prelivanja na površino ali v vodotok,
– obstoječe lokalne in regionalne ceste do stopnje, da
meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se
na minimum zmanjša možnost razlitja nevarnih snovi v vire
pitne vode.
Priporoča se preureditev obstoječih hlevov na izplakovanje, v hleve na nastilj (Hudinja, Jelševa loka).
Mestna občina Celje bo sodelovala pri izgradnji čistilne
naprave Vitanje.
3. Varstveni ukrepi v najožjem vodovarstvenem
območju (območje 1)
14. člen
Najožje vodovarstveno območje (območje 1) predstavlja območje z najstrožjim režimom varovanja, v katerem je
dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo.
Zemljišče najožjega varstvenega pasu mora biti odkupljeno
in zemljiško knjižno vpisano na lastnika vodovoda.
Območje mora biti fizično zavarovano – ograjeno in
označeno z opozorilnimi tablami. Dostop na območje najožjega varstvenega pasu je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim organom ter pooblaščenim delavcem pristojnih zdravstvenih organizacij za
kontrolo in spremljanje kvalitete pitne vode.
V najožjem vodovarstvenem območju ni dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev za zaščito in uravnavanje
rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko
gnojenje.
IV. POSEBNI UKREPI
15. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na
vodovarstvenem območju je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.
16. člen
Za vsak poseg v varstveno območje vodnega vira morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje in soglasje Občine Vitanje ki ga le-ta izda na osnovi predhodno
pridobljenega mnenja upravljalca vodovoda.
17. člen
Za vse posege v vodovarstvenih pasovih, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih sta-
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novanjskih hiš, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja ali
enotnega dovoljenja za gradnjo, investitor pridobiti oceno
vpliva posega na vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji.
Ocena je podlaga za izdajo soglasja pristojne zdravstvene
inšpekcije.
18. člen
Vodovarstvena območja vodnih virov se označijo z opozorilnimi tablami. Table se postavijo na meji pasu ob cestah
in poteh. Opozorilne table postavi upravljalec vodovodnih
objektov, ki jih je dolžan tudi vzdrževati.
19. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi, ki služijo za oskrbo prebivalcev (lokalna oskrba) na vodovarstvenem območju je omejena na
40 km/h, razen na območju ožjega varstvenega območja
zajetja Hudinje, kjer velja omejitev 20 km/h.
20. člen
1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov na vodovarstvenih
območjih izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kvaliteto pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s
pitno vodo ter varovanih območij,
– inšpekcijski organi, predvsem zdravstvena inšpekcija, inšpekcija za okolje in kmetijska inšpekcija,
– upravni delavci pri izdajanju lokacijskih in gradbenih
dovoljenj,
– upravljalec vodovoda,
– pristojni upravni organ Občine Vitanje.
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih prostorih,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih
področjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja,
– izvajanjem sanacijskih programov ter na njih temelječih ukrepih.
21. člen
O vsakem izlivanju ali izpuščanju škodljivih snovi mora
vsak, ki to zazna ali povzroči, takoj obvestiti Center za obveščanje, Gasilsko enoto Vitanje, upravljalca vodovoda, pristojni Zavod za zdravstveno varstvo, zdravstveno inšpekcijo,
najbližjo postajo policije in inšpekcijo za okolje.
V. OBSEG SANACIJSKIH UKREPOV, ROKI IN NOSILCI
IZVAJANJA
22. člen
Za ugotovitev in določitev onesnaževalcev ter uspešno
sanacijo obstoječega stanja je potrebno upoštevati že izdelane strokovne osnove sanacijskega programa površinskih
voda in varstvenih pasov vodnih virov v Občini Vitanje, ki ga
je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor in Mestne
občine Celje izdelal NIVO, Vodno gospodarstvo Celje, d.o.o.
in v katerem so podani predlogi predvidenih sanacijskih
ukrepov za ureditev varstvenih območij posameznih vodnih
virov.
Potrebno je upoštevati tudi dodatne sklepe za spremembe in dopolnitve navedenega sanacijskega programa,
sprejete na 25. seji občinskega sveta dne 30. 11. 2001, ki
so navedene in priložene k sanacijskemu programu.

Št.
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Mestna občina Celje in upravljalec vodovoda morajo na
podlagi predlaganih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske
programe za individualne onesnaževalce, ki morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja, roke za
izvedbo in ostale obveznosti. Industrijski onesnaževalci morajo izdelati svoje lastne sanancijske programe. Sanacijski
programi morajo biti izdelani v treh letih po uveljavitvi tega
odloka.
Stroške izvedbe sanacije, v skladu s potrebnimi sanacijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljalca zagotavlja lastnik vodovoda in onesnaževalci za svoje
programe. Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v letne plane in občinski proračun.
VI. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA
23. člen
Varovalni režim na vodovarstvenih območjih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav,
prometnic in zemljišč na varstvenem območju vodnih virov,
– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacijskih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem
območju,
– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in
drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,
– na zajetju se mora zagotoviti vodni biološki minimum
potoka Hudinja.
Uveljavljanje vodnega režima prične v roku 8 dni po
uveljavitvi tega odloka, dolžne pa so ga uveljavljati vse upravne službe, ki izvajajo upravne postopke na območju Občine
Vitanje.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
24. člen
Z denarno kaznijo 250.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, ki krši določila 7., 8., 9.,11., 12., 13. in 14. člena
tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki krši določila iz
prvega odstavka tega člena.
25. člen
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
26. člen
Upravljalec vodovoda mora v dveh letih po uveljavitvi
tega odloka urediti najožje vodovarstveno območje aktivnih
zajetij, s katerimi upravlja na način, kot to določa 14. člen
tega odloka.
27. člen
Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega območja omeji
obstoječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijskega zemljišča upravičen do odškodnine po splošno priznanih predpisih o odškodnini.
Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo na osnovi ugotovljenega javnega interesa, usklajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prvega odstavka tega člena.
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Odškodnino je dolžan poravnati lastnik vodovoda po
predhodni cenitvi sodnega cenilca.
28. člen
Z dnevom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok
o mejah varovanja in o zaščiti varstvenih območij vodnega
vira celjskega vodovoda nad Vitanjem v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list SRS, št. 7/79).
29. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga potrdi in sprejme Občinski
svet občine Vitanje, osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

ODLOK
o proračunu Občine Zavrč za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zavrč za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA

Št. 324-03-03/2002
Vitanje, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

1244.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Vitanje

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in na podlagi statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št.
49/99 in 46/01) je župan Občine Vitanje sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Vitanje
1. člen
Občinska uprava občine Vitanje uradno posluje z
elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
info@vitanje.si.
Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje sprejemna pisarna Občinske uprave občine Vitanje.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082-01-03/2002
Vitanje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

ZAVRČ
1245.

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99)
je Občinski svet občine Zavrč na 33. seji dne 1. 3. 2002
sprejel

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

v tisoč SIT
Proračun leta 2002
206,979.000
83,579.000
57,392.000
27,905.000
1,441.000
28,046.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI
26,187.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
950.000
711 Takse in pristojbine
2,070.000
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
23,167.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
123,400.000
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
123,400.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
217,114.000
40 TEKOČI ODHODKI
77,731.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
12,482.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
1,752.000
402 Izdatki za blago in storitve
63,497.000
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
53,248.000
410 Subvencije
199.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvo
25,946.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
8,768.000
413 Drugi tekoči domači transferi
18,335.000
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
85,535.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
85,535.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
600.000
430 Investicijski transferi
600.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–10,135.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 10,135.000 SIT.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

–

C) RAČUN FINANCIRANJA
10,135.000
10,135.000
10,135.000
–
–
–

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

–
10,135.000
10,135.000

Št. 403-02-1/02
Zavrč, dne 1. marca 2002.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

ŽELEZNIKI
1246.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in o njegovi
realizaciji.
5. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 ne bo izločala, ker
je višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Železniki

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90,
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00), 3. člena
odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95) in 17. člena statuta Občine Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98
in 21/99), je Občinski svet občine Železniki na 29. redni
seji dne 6. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč
na območju Občine Železniki.
2. člen
Na območju Občine Železniki so naslednja pokopališča:
– pokopališče Davča,
– pokopališče Dražgoše,
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– pokopališče Selca,
– pokopališče Sorica,
– pokopališče Zali Log,
– pokopališče Železniki.

3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka, se
pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče
namenjeno, razen, če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da
želi biti pokopan na pokopališču v drugem kraju, ali če tako
želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko dejavnost Občina Železniki prenese v
upravljanje krajevni skupnosti, in sicer:
1. pokopališče Davča v upravljanje KS Davča,
2. pokopališče Dražgoše v upravljanje KS Dražgoše,
3. pokopališče Selca v upravljanje KS Selca,
4. pokopališče Sorica v upravljanje KS Sorica,
5. pokopališče Zali Log v upravljanje VO Zali Log,
6. pokopališče Železniki v upravljanje KS Železniki.
Pogrebna dejavnost se lahko prenese v opravljanje
koncesionarju.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom,
ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni
načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1 : 500 in
situacije grobnih polj z vrisanimi in oštevilčenimi grobovi,
potmi in zelenicami v merilu 1 : 100.
Upravljavec pokopališča sprejme pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljavec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki o umrlih,
– kartoteko grobov,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za
posamezne grobove.
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom, ograjo ali živo
mejo. Na pokopališki zid se smejo pritrjevati nagrobne plošče ali vgrajevati niše za žarne grobove samo v skladu z
ureditvenim načrtom pokopališča.
Zahteve iz prejšnjega stavka veljajo samo za novo načrtovane grobove.
Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu
z načrtom ureditve pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ter na
grobu posajene rastline ne smejo segati preko grobnega
prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 0,80 m,
rastline pa 1,50 m.
7. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni grobovi, dvojni grobovi, trojni
grobovi, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
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– prostor za raztrositev pepela in
– skupna grobišča.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
8. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora
so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,20 m,
– za trojni grob je širina 2,50 m in dolžina 2,20 m in
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
Za otroški grob določi upravljavec ustrezne manjše
mere. Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju.
9. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m.
Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred
potekom mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto
najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
10. člen
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa ali prekopa na istem mestu v istem grobu, ki pa ne
sme biti krajša od 10 let, odvisno od značilnosti zemljišča.
Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob
samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
11. člen
Najemnik grobnega prostora si mora pred ureditvijo
groba pridobiti soglasje upravljavca pokopališča k načrtu
ureditve groba.
Če upravljavec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z
ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno
opozori in mu določi rok za ureditev groba. Če najemnik v
določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim
načrtom pokopališča, ga uredi upravljavec na stroške najemnika.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
12. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem.
Upravljavec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu za
dobo 10 let.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne dobe in najemne pogodbe podaljša najemno pogodbo.
Pogodba se lahko obnavlja in podaljša ob izpolnitvi
naslednjih pogojev:
– da najemnik vsaj en mesec pred potekom dobe obnovi pogodbo,
– da je najemnik redno plačeval najemnino,
– da je grob urejen,
– da je izpolnjeval ostale obveznosti iz pogodbe.
V primeru smrti najemnika groba velja, da lahko pogodbo obnovijo ali podaljšajo njegovi dediči pod istimi pogoji,
kot je bila sklenjena in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.
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13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil v
skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega
odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe in
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
14. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s sklepom občinski svet na
predlog upravljavca pokopališča.
Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano
vzdrževanje pokopališča in naprav ter eventualna najemnina, ki jo zaračuna lastnik zemljišča.
15. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne
plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu
opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča.
16. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se
prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v šestih
mesecih po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega, kljub opozorilu upravljavca pokopališča, ne stori, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi
upravljavec pokopališča.
17. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu
najemniku.
Posmrtni ostanki, pokopanih v prekopanem grobu, se
lahko prenesejo v kostnico.
Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih
shraniti. Najdene predmete mora upravljavec izročiti upravičencu.
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– odlagati odpadke v koše za smeti in v zabojnik za
smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z
ureditvenim načrtom pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljavca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljavec pokopališča na
stroške občine.
19. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje, žvižganje ipd.,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob
pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih
prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega
materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov, v zabojnike ali
koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in
v mrliško vežo, če ta obstaja.
20. člen
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni
najemniki grobnih prostorov.
Upravljavec pokopališča in najemnik grobnega prostora lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE

IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU

21. člen
Pokopi umrlih so praviloma vsak dan.
Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za
pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljavcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom.
Pokop je dovoljen po preveritvi dejanskega nastopa
smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški
pregledni službi, ki tudi določi okviren čas pokopa.
Od trenutka nastopa smrti do pokopa oziroma upepelitve mora preteči najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa, na podlagi listine o prijavi smrti,
določi upravljavec pokopališča v dogovoru s svojci umrlega
in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.

18. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati spoštovanje do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,

22. člen
V stolpnicah in blokih je obvezna uporaba mrliških vežic, na ostalem področju mesta Železniki pa je zaželjena.
Čas, v katerem je odprta mrliška veža, če ta obstaja na
posameznem pokopališču, se določi v pravilniku o pokopališkem redu.
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23. člen
Cene pogrebnih storitev določa upravljavec pokopališča s posebnim cenikom. Mora pa biti usklajen za vsa
pokopališča v občini.
Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa in
stroške morebitne uporabe mrliške vežice, poravnati dediči
umrlega.
Če dedičev ni ali če niso sposobni poravnati stroškov
pokopa in uporabe mrliške vežice, jih poravna občina, v
kateri je umrli imel stalno prebivališče.
Občina ima pravico do povrnitve stroškov iz zapuščine
umrlega.

pokopališče na predlog sveta krajevne skupnosti imenuje
župan.
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč,
– oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izvajanje drugih nalog upravljavca pokopališča, ki so
določene z zakonom in tem odlokom in niso prenesene na
izvajalca pogrebne dejavnosti.

VI. POGREBNE SVEČANOSTI

33. člen
Pokopališki odbor izvaja ali organizira izvajanje pogrebne dejavnosti, ki obsega:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih
prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljavci
pokopališč.

24. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v
skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in
domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom.
25. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je
lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se
opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z
raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru.
26. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare z
mrliškega odra in se konča s položitvijo krste ali žare v grob.
V primeru upepelitve pokojnika se lahko pogrebna svečanost opravi kot poslovitev pred upepelitvijo.
27. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti ali
pogreb opravljen med sosedi umrlega vendar pod nadzorom upravljavca pokopališča.
28. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu
na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
29. člen
O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in način plačila pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in izvajalec pogrebne svečanosti.
30. člen
Če se del pogrebne svečanosti izvaja na javnih prometnih površinah, mora izvajalec pogrebne svečanosti o tem
obvestiti pristojno policijsko postajo.
VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE
DEJAVNOSTI
31. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem
odlokom ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in
s spoštovanjem do umrlih.
32. člen
Pokopališko dejavnost opravlja tri- do sedemčlanski
pokopališki odbor, ki ga za dobo štirih let za posamezno

34. člen
Koncesija, če bi se podeljevala za izvajanje pogrebne
dejavnosti se podeli v skladu s splošnim koncesijskim aktom
in naslednjimi pogoji:
– izvajanje pogrebne dejavnosti je izbirna javna služba
za območje posamezne krajevne skupnosti o Občini Železniki,
– koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti,
– koncesija se daje za dobo 10 let,
– koncesionar plačuje lastniku (krajevni skupnosti) najemnino za uporabo najetih prostorov, naprav in inventarja v
višini, ki se za vsako leto določi z aneksom h koncesijski
pogodbi.
35. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavnosti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine in
– drugi viri.
Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in
vzdrževanja pokopališča. Najemnine od uporabe prostorov,
naprav in inventarja posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške za redno vzdrževanje in obnovo prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.
Upravljavec pokopališča lahko predlaga občinskemu
svetu uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih
ureditvenih del in investicij posameznega pokopališča. O
uvedbi, višini in zavezancih plačila prispevka odloči občinski
svet.
36. člen
Upravljavci pokopališč morajo enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če krši določila 6., 18. in 19.
člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek upravljavca, če ne izpolnjuje dolžnosti
iz 5., 20., 32. in 33. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, upravljavci pokopališč, pristojni
občinski upravni organi, izvajalci pogrebnih dejavnosti in
redarji.
V pravilniku o pokopališkem redu se na krajevno običajen način določi zlasti: ureditveni načrt razdelitve pokopališča, merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov,
merila za oblikovanje cen za najem grobov in uporabo pokopaliških objektov, tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda in miru ter čistoče na pokopališču, pogrebne svečanosti ipd.
Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom, določili tega odloka ali z določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki upravljavcu pokopališča.
39. člen
Upravljavci pokopališč morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu, ki
ga potrdi občinski svet.
40. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 20/91).
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-1723
Železniki, dne 6. marca 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Žetale
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Žetale, se spremeni prvi odstavek
13. člena, ki se glasi:
»Zavod je samostojna osnovna šola, ki opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda OŠ v skladu
o odredbo o postopnem izvajanju programa 9-letne OŠ
(Uradni list RS, št. 21-975/1999).
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa
se od dneva sprejema na občinskem svetu.
Št. 062-02-0028/2002
Žetale, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

1248.

Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Žetale (Uradni list RS, št. 8/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 14. 3.
2002 sprejel naslednji

SKLEP
1
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne
javne službe, na območju Občine Žetale izvaja Komunalno
podjetje Ptuj, d.d.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
oziroma glasilu občine in prične veljati naslednji dan po
objavi.
Št. 062-02-0028/2002
Žetale, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

ŽETALE
1247.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Žetale

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in 16. člena statuta Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine
Žetale na 28. seji sprejel

1249.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Žetale

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 16. člena statuta Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 24/99, 11/01) je župan Občine Žetale
sprejel
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SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Žetale
1. člen
Občinska uprava občine Žetale uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina.Zetale@siol.net
Sporočila, prejeta na zgoraj naveden naslov, redno
pregleduje in sprejema tajnik Občine Žetale.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-001/02
Žetale, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

MINISTRSTVA
1250.

Odredba o pristojbinah na področju
veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
S to odredbo se določajo višine pristojbin na področju
veterinarstva ter način njihovega obračunavanja.
2. člen
Pristojbine se plačujejo za predpisana veterinarska spričevala in potrdila o zdravstveni ustreznosti ter veterinarske
preglede in nadzor.
3. člen
Pristojbine se določajo v točkah.
Vrednost točke je 15 SIT.
Minister usklajuje vrednost točke z gibanjem stroškov
za delo veterinarske službe glede na rast letne inflacije.
4. člen
Posamezni izrazi v tej odredbi pomenijo:
1. velika divjad je parkljasta divjad in medved;
2. mala divjad so prostoživeči sesalci družine Laporidae (zajci) in prostoživeča divja perutnina, namenjena za
prehrano ljudi;
3. ribji proizvod so vse vrste sveže ulovljene ali predelane sladkovodne in morske živali, njihovi deli, vključno z
ikrami, razen vodnih sesalcev in dvoživk;
4. premik živali pomeni, če se žival premesti iz ene
lokacije na drugo;
5. obrat z omejenim dovoljenjem za obdelavo uplenjene divjadi pomeni obrat, registriran in urejen v skladu z
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veterinarskimi predpisi, ki izpolnjuje pogoje za veterinarski
pregled, za obdelavo uplenjene divjadi in pridobivanje divjačine v skladu s predpisanimi higienskimi pogoji.
5. člen
Za veterinarsko spričevalo se plačuje pristojbina za:
1. govedo, konja, mezga, mulo
2. žrebe, osla, tele (do 200 kg)
3. prašiča do 50 kg, ovco in kozo
4. prašiča nad 50 kg
5. jagnje in kozlička do 3 mesecev starosti
6. perutnino (kokoš, purana, raci in
drugo domačo perutnino),
noja in goloba
7. en dan staro perutnino
8. kunca, zajca in druge male živali
9. psa in mačko
10. čebelji panj:
– do 10 panjev
– za vsak nadaljnji panj še
11. čebele – matice
– do 10 komadov
– za vsako nadaljnjo matico
12. ribe, rake, školjke, želve, polže, žabe
(za kilogram)
13. veliko divjad
14. malo divjad
15. kožuharja
16. sobno in eksotično ptico ter drugo
hišno žival

50 točk
15 točk
4 točk
11 točk
8točk
0,08 točke
0,006 točke
0,09 točke
40 točk
16 točk
2 točki
10 točk
2 točki
0,05 točke
20 točk
0,6 točke
0,6 točke
0,5 točke.

Pristojbina, razen iz točk 10, 11 in 12 prejšnjega odstavka, se plača za vsako žival.
Za veterinarsko napotnico se plača pristojbina v višini
15 točk.
6. člen
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podaljšanje veljavnosti potrdila se plača pristojbina v
višini 130 točk.
Pristojbine se ne plačujejo za pse v zavetiščih.
7. člen
Za opravljen veterinarski pregled pred premikom živali
se plača pristojbina za:
1. govedo, konja, mezgo ali mulo
2. tele, žrebe, osla in veliko gojeno divjad
3. prašiča do 50 kg
4. prašiča nad 50 kg
5. jagnje, kozliča do 12 kg
6. ovco, kozo
7. perutnino:
– brojlerja, drugo perutnino do 2 kg
– perutnino nad 2 kg
– perutnino nad 5 kg
– noja
8. kunca, malo ter pernato divjad
9. kunca odstavljenca (do 1kg)
10. žive ribe – za kilogram

30 točk
15 točk
3 točke
6 točk
0,15 točke
3 točke
0,02 točke
0,04 točke
0,08 točke
8 točk
0,05 točke
0,04 točke
0,5 točke

8. člen
Za veterinarski pregled perutnine, ki ga opravi uradni
veterinar na posestvu in se perutnina pošilja s posestva na
klanje v registriran obrat, se plača samo pristojbina iz 5., 9.
in 22. člena te odredbe.
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9. člen
Za opravljen veterinarski pregled pred in po zakolu
živali v klavnici se plača za vsako žival pristojbina za:
1. govedo, konja, mezga ali mulo
2. tele, žrebe, osla in veliko gojeno divjad
3. prašiča do 50 kg
4. prašiča nad 50 kg
5. jagnje, kozliča do 12 kg
6. ovco, kozo
7. perutnino:
– brojlerja, drugo perutnino do 2 kg
– perutnino nad 2 kg
– perutnino nad 5 kg
– noja
8. kunca

30 točk
15 točk
3 točke
6 točk
0,15 točke
3 točke
0,02 točke
0,04 točke
0,08 točke
8 točk
0,05 točke.
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1. školjke, polže, žabe in želve/kg
2. ribje proizvode na kilogram:
– drobne modre morske ribe
– bele morske ribe in sladkovodne ribe
(po ulovu ali izlovu)
3. jajčne izdelke/kg
4. ostale proizvode in izdelke/kg
5. jajce iz obrata z več kot 1.000 nesnicami

0,2 točke
0,04 točke
0,1 točke
0,05 točke
0,04 točke
0,008 točke

14. člen
Za nadzor predelave rib v obrtniških obratih, kjer se
ribe izključno obdelujejo, predelujejo ali dodelujejo, se plača pristojbina v višini 1.000 točk na mesec.
15. člen
Za opravljen veterinarski pregled se plača pristojbina
za:

V pristojbino iz prejšnjega odstavka je vštet razsek trupa do šestih osnovnih delov.
Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih
delov v obratu z isto kontrolno številko kot jo ima klavnica,
se plača pristojbina v višini 25 točk za vsako tono mesa.
10. člen
Za nadzor razseka trupa zaklane živali iz 9. člena, ki se
opravi v razsekovalnici z drugo kontrolno številko kot jo ima
klavnica, se plača pristojbina v višini 50 točk za vsako tono
mesa.
11. člen
Za nadzor predelave mesa v industrijskih obratih, ki
imajo drugo kontrolno številko kot jo ima klavnica ali razsekovalnica, kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje, se
plača pristojbina v višini 30 točk na tono mesa.
Za nadzor predelave mesa v obrtniških obratih, kjer se
meso izključno obdeluje, predeluje ali dodeluje (brez klanja
in razseka), se plača pristojbina v višini 1.600 točk na mesec.
12. člen
Za opravljen veterinarski pregled trupa uplenjene divjadi po odstrelu (pregled organov in mesa) v obratu za obdelavo, razsek in pakiranje se plača pristojbina za:
1. medveda
2. divjega prašiča do 25 kg
nad 25 kg
3. srnjad
4. jelenjad
5. damjaka, gamsa, muflona

100 točk
35 točk
49 točk
25 točk
50 točk
25 točk.

Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsak trup
uplenjene divjadi.
Če se veterinarski pregled organov uplenjene divjadi
opravi v obratu z omejenim dovoljenjem za obdelavo divjadi,
se v tem obratu plača pristojbina v višini 50% pristojbine iz
prvega odstavka tega člena, drugih 50% pristojbine pa se
plača ob končnem pregledu mesa pred oddajo v promet v
registriranem obratu za obdelavo, razsek in pakiranje.
Če se veterinarski pregled trupa uplenjene divjadi opravi
v obratu z omejenim dovoljenjem za obdelavo divjadi in
upravljalec lovišča trup odda neposredno končnemu uporabniku, se plača pristojbina v višini pristojbine iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Za opravljen veterinarski pregled živil živalskega izvora,
razen za mleko in mlečne izdelke, se plača pristojbina za:

1. čebele matice do 10 komadov
– za vsako nadaljnjo matico še
2. čebelji panj

10 točk
2 točki
5 točk.

16. člen
Za opravljen veterinarski pregled hišnih živali – za vsako žival:
1. pes, mačka
2. sobne in eksotične ptice ter ostale živali

32 točk
0,5 točke.

17. člen
Za veterinarski nadzor v registriranih obratih za pridobivanje, pripravo, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil živalskega izvora, razen v obratih, v katerih se
plača pristojbina iz 9., 10., 11., 18. člena ali točke I prvega
odstavka 20. člena te odredbe, se plača pristojbina v višini
40 točk za vsako tono sprejete surovine.
V registriranih obratih za proizvodnjo krme se za veterinarski nadzor plača pristojbina v višini 1000 točk na mesec.
V zbiralnicah odpadkov oziroma odvzemnih mestih se
plača pristojbina v višini 5 točk na vsako tono surovine.
18. člen
V obratih za obdelavo in predelavo mleka se plača
pristojbina na sprejemu v mlekarni v višini 0,005 točke na
liter surovega mleka.
19. člen
Za veterinarske preglede iz 9. člena te odredbe, ki se
opravijo izven delovnega časa, se plača pristojbina, določena v tej odredbi, povečana za 50%.
20. člen
Za opravljene veterinarske preglede na mejnih prehodih pri uvozu in prevozu ter veterinarske preglede pri izvozu
pošiljk živali, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih pripomočkov za rabo v veterini, krme, živalskega semena,
jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi bi
se lahko prenesla kužna bolezen, se plača pristojbina, za:
I. uvoz
1. živali:
a) pošiljko do 50 živali
– za vsako nadaljnjo žival
– za enodnevne piščance in kunce
2. sveže ali zamrznjeno meso:
a) do 10 ton
– za vsako naslednjo tono

2.000 točk
15 točk
0,002 točke
1.000 točk
50 točk
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3. ostalo:
a) do 10 ton
150 točk
– za vsako naslednjo tono
30 točk
4. ladijske pošiljke
a) do 20 ton
460 točk
– za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton
92 točk
II. izvoz
1. živali:
a) pošiljka do 50 živali
800 točk
– za vsako nadaljnjo žival
10 točk
2. sveže ali zamrznjeno meso:
a) do 5 ton
335 točk
– za vsako naslednjo tono
35 točk
3. za ostalo:
a) do 5 ton
130 točk
– za vsako naslednjo tono
30 točk
III. prevoz (tranzit)
1. živali:
a) pošiljko do 50 živali
3.000 točk
– za vsako nadaljnjo žival
30 točk
2. sveže ali zamrznjeno meso:
a) do 10 ton
1.500 točk
– za vsako naslednjo tono
50 točk
3. za ostalo:
a) do 10 ton
300 točk
– za vsako naslednjo tono
30 točk
IV. za ladijske pošiljke
1. pošiljke do 20 ton
460 točk
– za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton
92 točk
2. za ladijske pošiljke razsutih tovorov do 20 ton 460 točk
– za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton
45 točk.
Pri izvozu se pristojbina za opravljen pregled zaračuna
na mestu nakladanja.
Pri uvozu in prevozu se pristojbina za opravljen veterinarski pregled plača na mejnem prehodu.
Za preglede pošiljk v prevozu, ki se prekladajo na
slovenskih javnih letališčih, lukah in določenih mejnih prehodih, se plača pristojbina iz tega člena, povišana za 50%.
Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo
ponoči (izven časa dnevne svetlobe) se plača pristojbina iz
tega člena, povišana za 50%.
Če naročnik ne pripravi pravočasno pošiljk za pregled,
inšpektor pa pride na mesto pregleda ob določenem času,
mora naročnik pregleda za izgubo časa inšpektorja plačati
pristojbino v višini 264 točk za vsako začeto uro čakanja.

5. kunca
6. perutnino
7. enodnevnega piščanca
8. medveda
9. divjega prašiča do 25 kg
divjega prašiča nad 25 kg
10. srnjad
11. damjaka, gamsa, muflona
12. zajca, raco, fazana
13. vsakega registriranega psa
14. pošiljko živali v prevozu preko meje ter
ob uvozu v državo

23. člen
Pristojbine iz te odredbe se nakazujejo na sklad za
razvoj kmetijstva pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Do ustanovitve sklada za razvoj kmetijstva se:
– pristojbine za izdajo veterinarskega spričevala in napotnice iz 5. člena te odredbe nakazujejo v proračun RS, na
račun št. 50100-840-061-3182;
– pristojbine za potrdila o registraciji in vakcinaciji psov
iz 6. člena te odredbe nakazujejo v proračun RS, na račun
št. 50100-840-061-3210;
– pristojbine za veterinarske preglede ter nadzor iz 7.
do 22. člena te odredbe nakazujejo v proračun RS, na
račun št. 50100-840-061-31920.
24. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št.
39/01 in 46/01).
25. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-131/2002
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

151 točk
252 točk

Za opravljene preglede pri uvozu in prevozu se pristojbina iz tega člena plača na mejnem prehodu, za opravljene
preglede pri izvozu pa se pristojbina iz tega člena plača na
mestu nakladanja.
22. člen
Za izvajanje veterinarsko-higienske službe se plačuje
pristojbina za:
1. govedo, konja, mezgo, mulo
2. žrebe, osla, tele do 200 kg
3. prašiča, ovco, kozo
4. jagnje, kozlička

250 točk

Pristojbina iz 1. do 12. točke prejšnjega odstavka se
plača po opravljenem veterinarskem pregledu
Pristojbina iz 13.točke prvega odstavka tega člena se
plača ob cepljenju psa proti steklini.
Pristojbina iz 14. točke prvega odstavka tega člena se
plača na mejnem prehodu.

21. člen
Za pošiljke, ki niso zajete v tej odredbi in se za njih
zahteva veterinarski certifikat, se plača pristojbina za:
a) vagon, tovornjak ali kontejner
b) za ladjo ali letalo

0,04 točke
0,04 točke
0,0017 točke
45 točk
8 točk
10 točk
12 točk
13 točk
0,9 točke
69 točk

14 točk
6 točk
4,7 točke
1,9 točke

1251.

Odredba o spremembi odredbe o dodatnih
preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi prvega odstavka 77. člena v zvezi z drugim odstavkom 99. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

ODREDBO
o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih
ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami
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1. člen
V odredbi o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list
RS, št. 115/00, 54/01, 62/01, 76/01, 96/01, 8/02
in 33/01 - ZVet) se v 7. členu prvega odstavka besedilo
»31. 3. 2002« nadomesti z besedilom »1. 5. 2002«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-445/00-6
Ljubljana, dne 29. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

VSEBINA

Stran

Stran

VLADA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1215. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
2401
1216. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002
do konca 2007
2523
1217. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
2549

1224. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2590
1225. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
2590
1226. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za
opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2591

MINISTRSTVA
1218. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
1250. Odredba o pristojbinah na področju veterinarstva
1251. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1220. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera
je od 1. 1. 2001 do 15. 3. 2002 prenehalo veljati
dovoljenje za promet
1221. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 1. 10. 2001 do 15. 3. 2002
izdano dovoljenje za promet

2549
2620
2622
2550

2580
2587

SODNI SVET
1222. Sklep o razpisu volitev v personalne svete sodišč 2589
1223. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča
2589

OBČINE
KRIŽEVCI
1227. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2001
2592
1228. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2002 2592
1229. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ljutomer za območje Občine Križevci
2594
LITIJA
1230. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2002

2594

MAJŠPERK
1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2001
2596
1232. Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za investicije v požarni varnosti
2596
1233. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto
Ptuj d.o.o.
2597
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MORAVSKE TOPLICE
1234. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice
2597
1235. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice
2604
OPLOTNICA
1236. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
2606
PREVALJE
1237. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
2606
RAVNE NA KOROŠKEM
1238. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2001 2607
1239. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2002
2607
RAZKRIŽJE
1240. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2002 2609
ŠKOCJAN
1241. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1242. Sklep o veljavnosti pravilnika

2609
2610

VITANJE
1243. Odlok o varovanju virov pitne vode na območju
Občine Vitanje
2610
1244. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Vitanje
2614
ZAVRČ
1245. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2002

2614

ŽELEZNIKI
1246. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Železniki
2615
ŽETALE
1247. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
2619
1248. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo 2619
1249. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Žetale
2619

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

